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ค าปรารภ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา ถือว่ามีความส าคัญเป็น    

อยา่งยิ่งท่ีจ าเป็นตวัก าหนดใหก้ารน านโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนทั้งน้ีเพราะ

ภายในแผนปฏิบติัการไดแ้สดงถึงขอ้มูลพื้ นฐานของโรงเรียน แนวนโยบาย แผนยุทธศาสตรข์อง

กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธข์อง สพฐ. ของเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 และ

วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าประสงค ์ตวับ่งช้ีและโครงการท่ีจะสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน นอกจากน้ี

ภายในแผนปฏิบัติราชการแสดงถึงแผนการด าเนินงาน แผนการใชง้บประมาณ ระยะเวลา       

การด าเนินงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน ซึ่งจากการศึกษา

พบว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับน้ีมีความสมบูรณ์และสามารถใชใ้นการก ากับติดตามการ

ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2563 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ถา้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละโครงการมีการบริหารจัดการท่ีดีและไดร้ับความร่วมมือร่วมใจจาก

ผูร้่วมงานท่ีดีก็จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ใหม้ีการ

พฒันาคุณภาพสู่ระดบัสากลไดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

 

            ( นายพีระ  มานะทศัน์ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

        โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค าน า 
 

การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี

ถือเป็นภาระส าคัญของการบริหารจัดการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ ภายในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีฉบบัน้ีมีการแสดงถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมาย

ของกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ของส านักงานเขต

พื้ นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และเป้าประสงค์ของตัวบ่งชี้  ท่ีจะสนองตามกลยุทธ์และ

วสิยัทศัน์ของโรงเรียน โดยมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นตวัขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั 

แผนปฏิบัติการฉบับน้ีผ่านความเห็นชอบใหด้ าเนินการไดจ้ากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้ นฐานของโรงเรียน ขอใหผู้ร้บัผิดชอบกิจกรรม โครงการและผูเ้ก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการตาม

แผนปฏิบัติราชการ โดยยึดตามแผนการใชง้บประมาณและแผนระยะเวลาอย่างเคร่งครัด 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวทุ้กประการ 

 

 

 

 

            ( นายนิรนัดร  หมื่นสุข ) 

           ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 
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บทที ่1 

บทน า 

 

 

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

 

1.  ขอ้มูลทัว่ไป 

 1.1 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกลัยาณี    ตั้งอยูเ่ลขท่ี 224    ถนน พหลโยธิน 

  ต าบล สวนดอก    อ าเภอ   เมืองล าปาง    จงัหวดั  ล าปาง    รหสัไปรษณีย ์  52100 

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

  สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

 1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดบั มธัยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบั    มธัยมศึกษาปีที่ 6 

 1.3 มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  

  ทิศเหนือ เร่ิมจากสะพานวดัเกาะฯ ใชแ้มน่ ้าเป็นแนวเขตไปจนถึงสะพานพฒันา

ภาคเหนือ  (ฝ่ังเดียวกบัโรงเรียน) 

  ทิศใต ้ เร่ิมจากสะพานขา้มแม่น ้าวงั (ถนนสายล าปาง-เชียงใหม)่ มาจนถึงทาง

แยกภาคเหนือ (เมโทรฯเดิม) ตดัขา้มถนนซุปเปอรไ์ฮเวยส์ายล าปาง-งาว 

ไปตามถนนตดัใหม่ จนถึงทางแยกถนนสายล าปาง-แมท่ะ (บา้นป่าแลว) 

ฝั่งเดียวกบัโรงเรียน 

  ทิศตะวนัออก จากสะพานวดัเกาะฯ ผ่านแยกรา้นไท-ไทยโอสถ แยกศรีชุม แยกซุปเปอร์

ไฮเวยส์ายล าปาง-งาว ไปตามถนนสายล าปาง-แมท่ะ ฝั่งเดียวกบัโรงเรียน 

ไปจรดแนวเขตดา้นทิศใตท้างแยกถนนตดัใหม่ (บา้นป่าแลว) 

  ทิศตะวนัตก จากสะพานพฒันาภาคเหนือ ใชแ้มน่ ้าวงัเป็นแนวเขตจรดแนวเขตบริการ

ดา้นทิศใตบ้ริเวณสะพานขา้มแมน่ ้าวงั ถนนสายล าปาง-เชียงใหม่ ฝั่ง

เดียวกบัโรงเรียน 

  และครอบคลมุพ้ืนที่ดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลชุมชนในพ้ืนที่เขตบริการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

http://www.lks.ac.th/
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เทศบาล ชุมชน หมายเหตุ 

เทศบาลนครล าปาง 

1. ชุมชนกาดกองตา้ใต ้ ต าบลสวนดอก 

2. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ต าบลสวนดอก 

3. ชุมชนศรีชุม(ป่าไผ่)ฝ่ังตะวนัตก ต าบลพระบาท 

4. ชุมชนสุขสวสัด์ิ ต าบลพระบาท 

5. ชุมชนสิงหช์ยั ต าบลสบตุ๋ย 

6. ชุมชนหลงัโรงเรียนมธัยมวิทยา ต าบลสบตุ๋ย 

7. ชุมชนศรีบุญเรือง ต าบลสบตุ๋ย 

8. ชุมชนท่าคราวน้อย ต าบลสบตุ๋ย 

9. ชุมชนบา้นดงไชย ต าบลสบตุ๋ย 

10. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 

11. ชุมชนรถไฟนครล าปาง ต าบลสบตุ๋ย 

12. ชุมชนเจริญสุข ต าบลสบตุ๋ย 

13. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ต าบลสบตุ๋ย 

14. ชุมชนนาก่วมเหนือ ต าบลสบตุ๋ย 

15. ชุมชนนาก่วมใต ้ ต าบลชมพ ู

เทศบาลเมืองเขลางค์

นคร 

1. ชุมชนบา้นศรีหมวดเกลา้ หมู ่4 ต าบลชมพ ูอ.เมือง จ.ล าปาง 

2. ชุมชนบา้นกาดเมฆ หมู ่5 ต าบลชมพ ูอ.เมือง จ.ล าปาง 

3. ชุมชนบา้นหนองยาง หมู ่8 ต าบลชมพ ูอ.เมือง จ.ล าปาง 

4. ชุมชนบา้นหนองหวัหงอก-บา้น แพะดอน

ตนั 
หมู ่9 ต าบลชมพ ูอ.เมือง จ.ล าปาง 

5. ชุมชนบา้นรอ้ง หมู ่12 ต าบลชมพ ูอ.เมือง  

จ.ล าปาง 

6. ชุมชนบา้นกลางทุ่ง-ป่าแลว หมู ่13 ต าบลชมพ ูอ.เมือง  

จ.ล าปาง 

7. ชุมชนบา้นหนองเจริญ หมู ่14 ต าบลชมพ ูอ.เมือง  

จ.ล าปาง 
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2.  ประวตัโิรงเรียน 
 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี เร่ิมก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2458 โดย พล.ต.ต.เจา้ราชวงศ ์     

(แกว้ ภาพเมรุ ณ ล าปาง) เป็นผูอุ้ทิศท่ีดินให ้1 ไร่เศษ ทางฝั่งขวาของแม่น ้าวงั ถนนปงสนุก อ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าปาง ต่อมาพ่อเล้ียงหม่องหง่วยส่ิน  สุวรรณอตัถ ์ไดก้่อสรา้งอาคารเรียนให ้1 หลงั 

เป็นอาคารไมช้ั้นเดียว มี 3 หอ้งเรียน แต่ไม่มีครูสอน โรงเรียนจึงถูกทอดท้ิงไวใ้หร้า้งอยู่ถึง 2 ปี 

ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2460 คุณครูแคลระ รตันศาสตรส์มบูรณ์ ไดม้าเท่ียวท่ีจงัหวดัล าปาง พระยา

สุเรนทร ์ราชเสนีย ์เจา้เมืองล าปางไดข้อรอ้งใหคุ้ณครูแคลระ ท าการเปิดสอนดว้ยความอนุเคราะห์

ของโรงเรียนรฐับาลหญิงแห่งแรกของจงัหวดัล าปางจึงเกิดขึ้ นเป็นครั้งแรก เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2460 จดัสอนแบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 57 คน นักเรียนหญิง 3 คน มีครูเพียงคนเดียว 

การสอนตอ้งใชว้ิธีจัดใหเ้ด็กโตช่วยสอนเด็กเล็ก ดว้ยความวิริยะอุตสาหะ ดว้ยความตั้งใจจริงของ

คุณครูแคลระ รตันศาสตร์สมบูรณ์ ท่านไดทุ่้มเทก าลังกาย ก าลังทรัพยท์ างานพัฒนาโรงเรียนแต่

ล าพงัผูเ้ดียวเป็นเวลาถึง 5 ปี โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ในปี พ.ศ. 2465 จึงไดค้รูท่ีส าเร็จ

จากจงัหวดัพระนครมาช่วยสอนและแบ่งเบาภาระจากท่านไปบา้ง นับไดว้่าท่านเป็นปูชนียบุคคลท่ี

ควรแก่การยกย่อง พ.ศ. 2478  มีนักเรียนเพ่ิมขึ้ นถึง 300  คน และเปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท าใหเ้กิดปัญหา  ในเร่ืองสถานท่ี  คบัแคบมาก สนามและท่ีพกัผ่อนไม่พอกบั

จ านวนนักเรียน  คุณครูแคลระ รตันศาสตรส์มบรูณ ์ จึงไดจ้ดัซ้ือท่ีดินจ านวน 16 ไร่ 20 ตารางวา ท่ี

ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง (สถานท่ีโรงเรียนล าปางกลัยาณีในปัจจุบนั) ดว้ยทุน

ทรพัยส์่วนตวัของท่านเป็นจ านวนเงิน 600 บาท ปัจจุบนัมีเน้ือท่ี 23 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา    

โรงเรียนไดพ้ฒันามาตามล าดบัไดร้บัคดัเลือกใหเ้ขา้โครงการต่างๆ คือ โครงการ คมช.      

รุ่นท่ี 1 ปี พ.ศ. 2506-2511 และไดร้บัคดัเลือกใหเ้ขา้อยู่ในโครงการ คมภ. 2 รุ่นแรก ระหว่างปี 

พ.ศ. 2517-2521  โรงเรียนผูน้ าการใชห้ลกัสูตร (พ.ศ. 2521-2532) โรงเรียนร่วมพฒันา

หลกัสูตร (พ.ศ. 2533) ซ่ึงโรงเรียนล าปางกลัยาณี ไดร้บัการยกฐานะขึ้ นเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ ผูอ้ านวยการ (อาจารยคุ์ณหญิงวลยั  ลีลานุช) ไดเ้ล่ือนต าแหน่งเป็นชั้นพิเศษ

โรงเรียนแรกของภาคเหนือและผูบ้ริหารล าดับต่อมา ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการบุญรตัน์ โรจนศักด์ิ 

ผูอ้ านวยการบุญนาค เด่ียววิไล และผูอ้ านวยการวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์ ไดพ้ฒันาโรงเรียนในทุก ๆ 

ดา้น ใหท้นัสมยัและกา้วขึ้ นสู่มาตรฐานสากลจนเป็นท่ียอมรบัของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

เป็นท่ีช่ืนชมของผูป้กครอง และองคก์รต่าง ๆ เสมอมา จนกระทัง่ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียน

ไดร้บัคดัเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544 และในปี

การศึกษา 2545 ผูอ้ านวยการบริบรูณ ์สุทธสุภา มาเป็นผูบ้ริหารไดเ้ปิดแผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่นใน

ระดบัชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2545 พรอ้มกบัเปิดวิชาเลือกภาษาจีนไปพรอ้ม ๆ กนั และเปิด

แผนการเรียนภาษาจีนในระดบัชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2546  

ปีการศึกษา 2547 ผูอ้ านวยการจุรีย ์สรอ้ยเพชร ไดม้าเป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงโรงเรียนไดร้บั

ความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

เป็นอย่างดี โรงเรียนไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาล าปางเขต 1  
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โรงเรียนไดท้ า MOU กบัสถาบนัส่งเสริมการสอนภาษาจีน (Hanban) พรอ้มจดัตั้งหอ้งเรียน

ขงจ่ือ ส าหรบัการเรียนการสอนภาษาจีน  เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2551 และในปีการศึกษา 2552   

เปิดสอนหอ้งเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร ์ – คณิตศาสตร ์ ในระดบัชั้น ม.1 จ านวน 1 หอ้ง 30 คน 

พรอ้มกนัน้ีไดร้บัคดัเลือกจาก สพฐ.ใหเ้ปิดหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์ระดบัชั้น ม.

4 ในปีการศึกษา 2553 (จากทั้งหมด 107 โรงเรียนทัว่ประเทศท่ีเปิดเพ่ิม) และเขา้ร่วมโครงการ

โรงเรียนเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนพฒันาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ขณะเดียวกนั ใน

ปีงบประมาณ 2553 ไดร้บังบประมาณ 1,200,000  บาท ส าหรบัจดัสรา้งหอ้ง Resource Center 

ตามโครงการไทยเขม้แข็งและไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จดัสรา้งศูนยห์อ้งเรียนขงจ่ือพรอ้มอุปกรณส์ านักงานและส่ือการเรียนต่าง ๆ จ านวน 1 หอ้ง และท า

พิธีเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือ 19 พฤศจิกายน 2553 

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนไดร้บัความร่วมมือจากผูป้กครองในการระดมทุนเพ่ือ

จดัซ้ือคอมพิวเตอรใ์หม่ทดแทนของเดิมจ านวน 500 ชุด เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์

และเรียนคณิตศาสตรจ์ากโปรแกรม และเป็นปีการศึกษาแรกท่ีเปิดวิชาเลือกภาษาเกาหลี โดยไดร้บั

ความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีในการส่งครูมาช่วยสอน และเมื่อ 4 ตุลาคม 2555 ผูอ้ านวยการ

ธรณินทร ์เมฆศิริ ไดม้ารับต าแหน่งผูบ้ริหาร ซ่ึงไดน้ ายุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การ

ปฏิบติัผ่านงาน/โครงการ ของโรงเรียนเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายหลกั 3 ประการ 

คือ 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การมีส่วนร่วม 3. การใหโ้อกาสทางการศึกษา ภายใต้

แผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพ่ือ   ความเป็นเลิศแบบคู่ขนานประชาคมอาเซียน โดยมีเป้าหมายคือ 

ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ ผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศอยา่งยัง่ยืน 

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนไดพ้ฒันาหลกัสูตรการจดักิจกรรมการเรียนรู ้การวดัผล        

การประเมินผล การนิเทศและการวิจัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพ่ือใหนั้กเรียนไดเ้รียนกับครู

เจา้ของภาษาตามความตอ้งการของผูป้กครองและนักเรียน มีการพฒันาเน้ือหาและหลกัสูตรและการ

จดัท าขอ้ตกลงในความร่วมมือพฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 กับสถาบนัการศึกษา

ในประเทศเจา้ของภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาเกาหลี จดัใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู ้  หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีการ

ด าเนินกิจกรรม To Be Number One มี การจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนร่วม (บกพร่อง

ทางการมองเห็น) โรงเรียนมีการพฒันาหอ้งเรียนในดา้น ICT เพ่ิมเติม โดยการติดตั้งอุปกรณช์่วย

สอนต่าง ๆ เช่น โปรเจคเตอร ์เคร่ืองเสียงและเคร่ืองฉายทึบแสงตามหอ้งเรียนในอาคารต่าง ๆ ใน

ทุกสาระวิชา และโรงเรียนใหค้วามส าคัญในเร่ืองโครงสรา้งพ้ืนฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก ความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา และการส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานท่ี 

หอ้งเรียน ศูนยก์ารเรียนรู ้ฯลฯ โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผูบ้ริหาร ครู บุคลากร สู่ความเป็นมือ

อาชีพในระดับสากลอย่างต่อเน่ือง และไดร้ับความร่วมมือจากผูป้กครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนทุกภาคส่วน 

ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนไดท้ า MOU กบัมหาวิทยาลยั Southwest Forest University เมือง

คุนหมิง สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาและครูไปศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น

และระยะยาว และพิพิธภัณฑ์เพ่ือการศึกษาของโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง 

ระดบัประเทศ ผลงานประเภทนวตักรรมดา้นแหล่งเรียนรู ้
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ปีการศึกษา 2558 เป็นปีท่ีโรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนไดร้ับ

ความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน สมาคม รวมถึงผูบ้ริหาร 

ครู ผู ้ปกครอง นักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ช่วยกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนได้

ประมาณ  12 ลา้นบาท เพ่ือก่อสรา้งอาคารหอประชุม 100 ปีล าปางกลัยาณี มีก าหนดแลว้เสร็จใน

เดือนพฤษภาคม 2559 ขณะท่ีผูอ้ านวยการธรณินทร ์เมฆศิริ ไดป้ระสานงานกบัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีท่านวิสุทธ์ิ 

สุวรรณเนตร ผูอ้ านวยการกลุ่มออกแบบและก่อสรา้งของ สพฐ. (ศิษยเ์ก่าล าปางกลัยาณี รุ่น 2516) 

เป็นผูผ้ลกัดนัใหโ้รงเรียนไดร้บัจดัสรรงบประมาณในการต่อเติมหลงัคาอาคารป่ินไผทกาญจนาภิเษก 

งบประมาณในการจดัหาหมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA พรอ้มตู ้ MDB และงบก่อสรา้งอาคารเรียน 

324 ล ซ่ึงเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ประเภทรองรบัภาวะแผ่นดินไหวท่ีมีหอ้งเรียน 24 หอ้งเรียน ซ่ึงจะ

สรา้งแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม 2559 และในวนัท่ี 6 มกราคม 2559 ผูอ้ านวยการแสวง บุญมา

กาศ ไดม้ารบัต าแหน่งผูอ้ านวยการคนใหมพ่รอ้มสานต่อกิจกรรมและโครงการในการพฒันาโรงเรียน

ล าปางกลัยาณีมุง่สู่ความเป็น SMART SCHOOL และคณะนักเรียนรุ่นปี 2516 โดยท่านวิสุทธ์ิ สุวรรณเนตร 

ไดด้ าเนินการจดัสรา้งพระหลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นท่ีระลึก 100 ปี ล าปางกลัยาณี เพ่ือหารายได้

สมทบทุนสรา้งอาคาร 100 ปี ล าปางกลัยาณี ซ่ึงอาคาร 100 ปี ล าปางกลัยาณีและอาคาร 324 ล 

ทั้ง 2 อาคารแลว้เสร็จเมื่อเดือนกนัยายน 2559 สามารถใชท้ าการเรียนการสอนไดใ้นภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2559 และเป็นครั้งแรกท่ีสามารถจดัใหนั้กเรียนไดเ้รียนอยู่ท่ีหอ้งประจ าชั้น เปล่ียน

วฒันธรรมการเรียนการสอนมาเป็นครูเดินไปสอนนักเรียนและมีหอ้งเรียนเพียงพอในการจดัการ

เรียนการสอนและโรงเรียนไดร้ับความไวว้างใจจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา กรม

หลวงนราธิราชราชนครินทร ์(มูลนิธิ สอวน.) ใหเ้ป็นศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาเคมี 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้ไป 

ปีการศึกษา 2561 ท่านผู้อ านวยการนิรันดร หมื่นสุข ได้ยา้ยมาด ารงต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการโรงเรียนคนใหม ่เมื่อวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 พรอ้มสานต่อกิจกรรมและโครงการใน

การพฒันาโรงเรียนล าปางกลัยาณีมุ่งสู่ความเป็น SMART SCHOOL และในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้

เปิดแผนการเรียนหอ้งเรียน MEP และหอ้งเรียนดนตรีในระดบัชั้น ม.ตน้ เพ่ิมขึ้ นแผนการเรียนละ 1 

หอ้ง ซ่ึงไดร้บัความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและภาคี

เครือข่าย ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดีในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียนตามล าดบั 
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ชาย หญงิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย รวม เฉล่ีย

 1  ผู้บริหาร  3  2  1  5  241  48.2  103  20.6

 2  งานห้องสมดุ  3  1  2  3  67  22.33  135  45  50  16.67

 3  กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  5  3  5  74  18.5  233  46.6  110  22

 4  ภาษาไทย  1  11  5  4  12  188  18.8  566  47.17  254  21.17

 5  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  2  14  6  8  16  306  20.4  737  46.06  317  19.81

 6  คณติศาสตร์  5  19  10  9  24  454  21.62  1037  43.21  439  18.29

 7  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10  20  14  14  30  580  20  1243  41.43  477  15.9

 8  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  1  17  8  6  18  321  21.4  862  47.89  446  22.3

 9  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาฝร่ังเศส)  1  2  3  3  47  15.67  123  41  43  14.33

 10  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาญีปุ่่น)  1  3  4  4  59  14.75  132  33  27  6.75

 11  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีน)  4  4  4  96  24  154  38.5  38  9.5

 12  ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาเกาหลี)  2  2  2  48  24  61  30.5  6  3

 13  ศิลปศึกษา (ทศันศิลป์)  1  2  1  2  3  65  21.67  118  39.33  41  13.67

 14  ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)  4  3  4  89  22.25  149  37.25  51  12.75

 15  ศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา)  1  1  1  17  17  56  56  31  31

 16  ศิลปศึกษา (ดนตรีไทย)  1  2  3  3  57  19  143  47.67  65  21.67

 17  สุขศึกษาและพลศึกษา  3  4  3  1  7  140  23.33  281  40.14  78  11.14

 18  การงานอาชพีฯ (เกษตร)  1  1  1  16  16  59  59  39  39

 19  การงานอาชพีฯ (คหกรรม)  3  2  1  3  46  15.33  171  57  98  32.67

 20  เทคโนโลยี  2  9  2  7  11  227  22.7  502  45.64  201  16.75

 21  การงานอาชพีฯ (ชา่งอุตฯ)  3  2  1  3  53  17.67  125  41.67  47  15.67

 22  การงานอาชพีฯ (ธุรกิจ)  1  3  3  1  4  71  17.75  203  50.75  109  27.25

 รวมข้าราชการครู/เฉล่ีย  36  130  76  62  -  166  302  20.4  733  44.1  3070  18.17

 23  ครูจ้างสอนชาวไทย (ภาษาไทย)  1  1  1  21  21  25  25  -

 24  ครูจ้างสอนชาวไทย (วทิยาศาสตร์)  1  1  1  31  31  -

 25  ครูจ้างสอนชาวไทย (สังคมศึกษา)  1  1  1  22  22  26  26  -

 26  ครูจ้างสอนชาวไทย (การงานอาชพีฯ)  1  1  1  20  20  32  32  -

 27  ครูจ้างสอนชาวไทย (ศิลปศึกษา)  2  1  2  3  66  22  86  28.67  6  2

 28  ครูจ้างสอนชาวตา่งชาติ  3  1  4  76  25.33  119  29.75  -

 รวมครูจา้งสอน/เฉล่ีย  6  5  6  -  -  11  205  22.7  319  29  6  0.55

 รวมทั้งหมด/เฉล่ีย  42  135  82  62  -  177  322  20.5  765  43.2  3076  17.09

 ร้อยละ  23.73  76.27  46.33  35.03  -  100

ที่ งาน/สาระการเรียนรู้
เพศ วฒุิการศึกษา

รวมครู
คาบสอน อาย(ุปี) ประสบการณส์อน(ปี)

ขอ้มูลครูปีการศึกษา 2563 
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จ ำนวน

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

วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (สสวท) 4 24 28 7 23 30 8 22 30 19 69 88 3

วทิยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 66 204 270 50 214 264 53 178 231 169 596 765 18

ภำษำอังกฤษ-คณิตศำสตร์ 17 28 45 8 39 47 8 29 37 33 96 129 3

ภำษำอังกฤษ-สังคมศึกษำ 17 29 46 15 30 45 8 30 38 40 89 129 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำฝร่ังเศส 12 33 45 7 35 42 13 31 44 32 99 131 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำญีปุ่่น 16 30 46 11 34 45 14 30 44 41 94 135 3

ภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน 13 79 92 12 77 89 12 69 81 37 225 262 6

รวมนักเรียน/ห้องเรียน ท้ังสิ้น 145 427 572 110 452 562 116 389 505 371 1268 1639 39

จ ำนวนนักเรียนแยกตำมกลุ่มกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2563

กลุ่มกำรเรียน
ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม

 

 

จ านวนนกัเรียนปีการศึกษา 2563 

ระดบัชั้น 
จ านวน จ านวนนกัเรียน รอ้ยละ 

หอ้ง ชาย หญิง รวม เฉล่ีย/หอ้ง ชาย หญิง 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 14 182 410 592 42.29 30.74 69.26 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 14 198 381 579 41.36 34.20 65.80 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 12 149 323 472 39.33 31.57 68.43 

รวม ม. ตน้ 40 529 1,114  1,643  41.08 32.20 67.80 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 13 145 427 572 44.00 25.35 74.65 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 13 110 452 562 43.23 19.57 80.43 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 13 116 389 505 38.85 22.97 77.03 

รวม ม. ปลาย 39 371 1,268 1,639 42.03 22.64 77.36 

รวมทั้งหมด 75 900 2,382 3,282   27.42 72.58 

(ขอ้มลู 1 กรกฎาคม  2563) 
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จ านวนนกัเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2563 

ระดบัชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

ดา้น 
ชาย หญิง รวม 

ม.1 - - 0 
 

ม.2 1 - 1 บกพร่องทางสายตา 

ม.3 1 - 1 บกพร่องทางสายตา 

รวม ม. ตน้ 2 0 2   

ม. 4 2 - 2 บกพร่องทางสายตา ออทิสตกิ 

ม.5 - - 0   

ม.6 - - 0   

รวม ม. ปลาย 2 0 2   

รวมทั้งหมด 4 0 4  

(ขอ้มูล 10  มิถุนายน 2562) 
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บริบทท่ีเก่ียวขอ้งของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

การจัดท าแผนปฏิบติัราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใชก้ระบวนการ 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งการสรา้งการรับรู ้ความเขา้ใจ การ

ยอมรบัจนถึงการจดัท าแผนปฏิบติัราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

แผนปฏิบติัราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด และแนวทางการพัฒนา ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 

2561 – 2580 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดา้น แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

นโยบายและแผนระดบัชาติวา่ดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) และนโยบายรฐับาล  

เพ่ือใชเ้ป็นทิศทางการด าเนินงานในหว้งระยะเวลา 1 ปี ท่ีชัดเจน สามารถขับเคล่ือน          

การด าเนินงานและมุ่งเน้นการด าเนินงานภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการก ากบั ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 

สาระส าคญัของแผนปฏิบตัริาชการ 

 วิสยัทศัน ์

  ผูเ้รียนทุกช่วงวัยไดร้ับการพัฒนาในทุกมิติใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพรอ้ม

ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน 

 พนัธกิจ 

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภทตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และเทียบเท่าระดบัสากล 

  2. สรา้งความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

  3. ผลิต พฒันา และสรา้งเสริมศกัยภาพก าลงัคนใหม้ีความพรอ้มรองรบัการพฒันา

ประเทศ 

  4. วิจยัและพฒันาเพ่ือสรา้งองคค์วามรู ้นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์ 

  5. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงคร์วม  

  1. ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      

ของชาติ และส่งเสริมทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

  2. ประชาชนทุกช่วงวยัและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพอยา่งทัว่ถึงเสมอภาค 

  3. ก าลงัคนไดร้บัการพฒันาใหม้ีศกัยภาพตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศ 

  4. ผลงานวิจยั นวตักรรม เทคโนโลยี องคค์วามรู ้ และส่ิงประดิษฐ์ สามารถน าไปใช้

ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย ์

  5. ระบบบริหารจดัการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมี         

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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แผนปฏิบตัริาชการ 

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและ

ประเทศชาติ ผูเ้รียนไดร้ับการพฒันาและปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัความมัน่คง และรูเ้ท่าทัน           

การเปล่ียนแปลงรูปแบบใหม ่

  แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและ

นวัตกรรม เพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก าลังคนมีทักษะ สมรรถนะ 

สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ และผลงานวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยี องคค์วามรู ้และส่ิงประดิษฐ ์สามารถน าไปใชป้ระโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย ์

  แผนปฏิบตัิราชการ เรื่องที่ 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้ง

สงัคมแห่งการเรียนรู ้ผูเ้รียนทุกช่วงวยัไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูท่ี้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ และมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  แผนปฏิบตัิราชการ เรื่องที่ 4 การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม 

ทางการศึกษา ผูเ้รียนทุกช่วงวัยไดร้ับโอกาสเขา้ถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง       

เสมอภาค และเหมาะสมกบัช่วงวยั 

  แผนปฏิบตัิราชการ เรื่องที่ 5 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดั

การศึกษา ระบบบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล ทันสมยั สนับสนุนการ

จดัการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและการพฒันาประเทศ 

 

ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) 

1) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

  เป้าหมาย  

- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้มส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

- สงัคมไทยมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 

2)  ยุทธศาสตรช์าติดา้นความมัน่คง 

เป้าหมาย 

 - ประชาชนอยูดี่ กินดี และมีความสุข 

 - บา้นเมืองมีความมัน่คงในทุกมิติและทุกระดบั 

3) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 

 เป้าหมาย 

 - ประเทศไทยเป็นประเทศพฒันาแลว้ เศรษฐกิจเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพและยัง่ยืน 

 - ประเทศมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสูงข้ึน 

4) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

 เป้าหมาย 

 - สรา้งความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล ้าในทุกมิติ 
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 - กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุ้กภาคส่วน 

เขา้มาเป็นก าลงัของการพฒันาประเทศในทุกระดบั 

 - เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจดัการ  

ตนเองเพ่ือสรา้งสงัคมคุณภาพ 

5) ยุทธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

 เป้าหมาย 

 - ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 - ภาครฐัมีขนาดท่ีเล็กลง พรอ้มปรบัตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

 - ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

แผนระดบัที่ 2 (เฉพาะที่เก่ียวขอ้ง) 

  แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 

   (1) ประเด็นที่ 12 การพฒันาการเรียนรู ้

    เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ท 

- เป้าหมายท่ี 1 คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้ น  

มีทกัษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแกปั้ญหา ปรบัตวั ส่ือสาร และท างานร่วมกบั

ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสยัใฝ่เรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

- เป้าหมายท่ี 2 คนไทยไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพตามความถนัด  

และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้ น 

- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแมบ่ทฯ 

    ด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ โดยใหค้วามส าคัญกับ        

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวยัไดร้ับการพัฒนาทุกมิติใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพรอ้ม

ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เพ่ือใหผู้เ้รียนทุกช่วงวยัไดร้บัการศึกษาและ

การเรียนรู ้ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะ               

อนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สามารถใน          

การแกปั้ญหา ปรบัตวั ส่ือสาร และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้ นและการสรา้ง

สงัคมแห่งการเรียนรู ้มีนิสยัใฝ่เรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการพฒันาและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และพฒันาผูเ้รียนทุกช่วงวยัใหม้ีความรู ้และทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 และพฒันาศักยภาพตามพหุปัญญาของผูเ้รียนท่ีหลากหลาย (วิทยาศาสตร ์ภาษา 

ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ) ตลอดจนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

เปล่ียนบทบาท “คร”ู ใหเ้ป็นครูยุคใหม ่

  (2) ประเด็นที่ 11 ศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ท 

- เป้าหมายท่ี 1 คนไทยทุกช่วงวยัมีคุณภาพเพ่ิมขึ้ น ไดร้บัการพฒันาอย่าง

สมดุล ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 

21 รกัการเรียนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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- การบรรลุเป้าหมายตามแผนแมบ่ทฯ 

       ด าเนินการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของคนไทยทุกช่วงวยั ไดร้บัการพฒันาอย่างสมดุล 

ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

รกัการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นภารกิจส าคญัท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ

ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยการพัฒนาและฝึกอาชีพระยะสั้น เพ่ือใหส้ามารถสรา้งอาชีพสรา้ง

รายได ้มีการฝึกอบรมภาษาเพ่ือการส่ือสารดา้นอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาและการให้

ความรูส้ าหรบัผูสู้งอายุ ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู ้ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรูต่้าง ๆ ทั้ง

ในลกัษณะส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือการเรียนรู ้ดิจิทลัท่ีมีคุณภาพใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเขา้ถึงไดโ้ดย

ไมจ่ ากดัและใชป้ระโยชน์ 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 1)  วตัถุประสงค ์ 

  1.1) เพ่ือวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ

วินัย ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครวัอบอุ่นตลอดจน

เป็นคนเก่งท่ีมีทกัษะความรูค้วามสามารถและพฒันาตนเองไดต่้อเน่ืองตลอดชีวิต  

  1.2) เพ่ือใหค้นไทยมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมไดร้บัความเป็นธรรมในการ

เขา้ถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง

ชุมชนมีความเขม้แข็งพ่ึงพาตนเองได ้ 

  1.3) เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจเขม้แข็งแข่งขันได ้มีเสถียรภาพและมีความยัง่ยืน สรา้งความ

เขม้แข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใชน้วตักรรมท่ีเขม้ขน้มากขึ้ น 

สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสรา้งความมัน่คงทางพลงังาน อาหาร และน ้า  

  1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถ

สนับสนุน การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

  1.5) เพ่ือใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมยั และมีการ

ท างานเชิงบรูณาการของภาคีการพฒันา  

  1.6) เพ่ือใหม้ีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง 

เพ่ือรองรบัการพฒันายกระดบัฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

  1.7) เพื่อผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กบัประเทศต่าง ๆ 

ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให ้             

ประเทศไทยมีบทบาทน าและสรา้งสรรค์ในดา้นการคา้ การบริการ และการลงทุนภายใตก้รอบความ

ร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 

 2) เป้าหมายรวม 

  2.1) คนไทยมีคุณลกัษณะเป็นคนไทยท่ีสมบรูณ ์ 

  2.2) ความเหล่ือมล ้าทางดา้นรายไดแ้ละความยากจนลดลง  

  2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขนัได ้

  2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน ้า 
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  2.5) มีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง

ภาพลกัษณดี์และเพ่ิมความเช่ือมัน่ของนานาชาติต่อประเทศไทย  

  2.6) มีระบบบริหารจดัการภาครฐัท่ีมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได ้

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

  

 3)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเสริมสรา้งความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ               

สู่ความมัง่คัง่และยัง่ยนื  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิ

ชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส ์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจยั และนวตักรรม  

  ยุทธศาสตรท์ี่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 - 2579 
  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนท่ีวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ

จดัการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจดัการศึกษาใหค้นไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอ

ภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาคนใหม้ี

สมรรถนะในการท างานท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

แนวคิดการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลกัส าคญัในการจดัการศึกษาประกอบดว้ย 

หลกัการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลกัการจดัการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และ

ทัว่ถึง (Inclusive Education) หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ

หลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

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

คุณภาพของคนช่วงวยั การเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล ้าของการ

กระจายรายได ้และวิกฤติดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคญัใน

การจดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  วิสยัทศัน ์: คนไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิต          

อยา่งเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ      

ท่ี 21 
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   วตัถุประสงค ์

  1.  เพ่ือพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

  2.  เพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดีมีคุณลกัษณะ ทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้ง          

กบับทบญัญติัของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและ 

ยุทธศาสตรช์าติ 

  3.  เพ่ือพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละคุณธรรมจริยธรรม รูร้กั สามคัคี

และร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  เพ่ือน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้า

ภายในประเทศลดลง 

  ยุทธศาสตร ์

  1.  การจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

  2.  การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรม เพ่ือสรา้งขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ 

  3.  การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

  4.  การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  5.  การจดัการศึกษาเพ่ือสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

  6.  การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 
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ภารกิจและหนา้ที่รบัผิดชอบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจเก่ียวกับการจัดและการส่งเสริม

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.  จดัท าขอ้เสนอนโยบาย แผนพฒันาการศึกษา มาตรฐานการจดัการศึกษา และหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

2. ก าหนดหลกัเกณฑ ์แนวทาง และด าเนินการเก่ียวกบัการสนับสนุนทรพัยากร การจดัตั้ง 

จดัสรรทรพัยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. พฒันาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การน า

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัด

การศึกษา 

4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. พัฒนานวตักรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และ

ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบนัสงัคมอ่ืนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. ด าเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วิสยัทศัน ์

 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ    

ความเป็นไทย 
 

พนัธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึงและมี

คุณภาพ 

 2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสรา้งความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษาและบรูณาการการจดัการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 2 การเพ่ิมโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ถึงบริการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
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เป้าประสงค ์

1. ผูเ้รียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพฒันาการเต็ม

ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 

2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพและ

เสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวฒันธรรมการท างาน

ท่ีมุง่เนน้ผลสมัฤทธ์ิ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี

ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกลขบัเคล่ือนการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย  

การบริหารจดัการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาและกระจายอ านาจ และ

ความรบัผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนท่ีพิเศษ ไดร้ับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

7. หน่วยงานทุกระดบัพฒันาส่ือ เทคโนโลยี และการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.  เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ 

2. สรา้งการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพ่ิมโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้ถึงบริการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

1.  ยกระดับการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานวิทยฐานะ 

2. พฒันาครูแกนน าดา้นการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดร้บัการพฒันาตามความตอ้งการ

ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบปิด 

5. เสริมสรา้งระบบแรงจงูใจใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญัก าลงัใจในการท างาน  

6. ส่งเสริมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีการวิจัยทางการศึกษาทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อพฒันานวตักรรมทางการศึกษา  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2. ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

3. พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาท่ีหลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

บริหารจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ี 

2. พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

3. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

4. พฒันาส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

5. จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชใ้นการบริหารจัด

การศึกษา 

6. เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 

7.  กระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

8. ส่งเสริมการน าผลการวิจยัไปใชเ้พ่ือพฒันาการจดัการศึกษา 

9. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเ้ขม้แข็งโดยใชผ้ลการประเมิน

ระดบัชาติเป็นฐานของการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

10. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

11. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา ให้มีความรับผิดชอบต่อผล              

การด าเนินงาน 

12. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษใหส้อดคลอ้งกับการ

พฒันาของพ้ืนท่ี 

13. พฒันาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใชจ้่ายเพ่ือการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

14. พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

 

วิสยัทศัน ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 เป็นองคก์รคุณธรรม ทนัสมยั ผูน้ าดา้น

คุณภาพ การศึกษา โดยการบริหารจดัการแบบบรูณาการ ภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

พนัธกิจ  

1.  จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

2. พฒันาผูเ้รียนใหม้ีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสรา้งขีดความสามารถ

ในการแขง่ขนั 

3. พฒันาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะตามหลกัสูตรและคุณลกัษณะใน

ศตวรรษท่ี 21  

4. สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล ้า ใหผู้เ้รียนทุกคนไดร้บับริการทาง

การศึกษาอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม 

5. พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

6. จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ยึดหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals:  SDGs) 

7. ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาทุกระดบั และจัดการศึกษาโดย

ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) เพ่ือพฒันามุง่สู่ Thailand 4.0 

 

เป้าหมาย  

1. ผู้เ รียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง มีหลักคิดท่ี

ถูกตอ้ง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ 

รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูอ่ื้น ซ่ือสตัย ์สุจริต มธัยสัถ ์อดออม  โอบออ้มอารี มีวินัย รกัษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ภาษา และอ่ืน ๆ ไดร้บัการพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ  

3. ผูเ้รียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเร่ิมและสรา้งสรรค์นวตักรรม  มีความรู ้มี

ทกัษะ มีสมรรถนะตามหลกัสูตร และคุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสม

ตามวยั มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น

พลเมือง พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอ้มกา้วสู่สากล น าไปสู่การสรา้งความสามารถในการ

แขง่ขนัของประเทศ 

4. ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (ผูพิ้การ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

และกลุ่มท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลทุรกนัดาร ไดร้บัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้มีความรูแ้ละ

จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน 

(Sustainable Development Goals:  SDGs) และสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจดัการเชิงบูรณา

การ มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอ้มลูสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผล

อยา่งเป็นระบบ ใชง้านวิจยั เทคโนโลยีและนวตักรรมในการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 

 

ค่านิยม 

  “I-SMART””  

 I  :  Integrated  =  เนน้บรูณาการ  

 S  :  System   =  ท างานอยา่งเป็นระบบ  

 M  :  Moral   =  คน้พบคุณธรรม  

 A  :  Achievement  =  มุง่น าผลส าเร็จ  

 R  :  Responsibility  =  งานเสร็จดว้ยความรบัผิดชอบ  

 T  :  Technology  =  รอบรูเ้ทคโนโลยี  

 

นโยบาย 

นโยบายที่ 1  ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ 

นโยบายที่ 2   ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

นโยบายที่ 3  ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

นโยบายที่ 4  ดา้นการสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และ 

 การลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

นโยบายที่  5  ดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายที่  6  ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 

 

กลยุทธ ์

กลยุทธท์ี่ 1  จดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ 

กลยุทธท์ี่ 2   จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

กลยุทธท์ี่ 3   พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

กลยุทธท์ี่ 4   สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 

 ความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

กลยุทธท์ี่  5  จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

กลยุทธท์ี่  6  ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา 
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กลยุทธท์ี่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษยแ์ละของชาติ  

 ตวัช้ีวดั  

 (1)  รอ้ยละของผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรกัในสถาบนัหลกัของชาติ ยึดมัน่

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  

(2) รอ้ยละของผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทศันคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีหลกัคิด

ท่ีถูกตอ้งเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีคุณธรรมอตัลกัษณ ์มี

จิตสาธารณะ มีจิตสาสา รบัผิดชอบต่อครอบครวั ผูอ่ื้น และสงัคมโดยรวม ซ่ือสตัย ์สุจริต มธัยสัถ ์อด

ออม โอบออ้มอารี มีวินัย และรกัษาศีลธรรม  

(3)  รอ้ยละของผูเ้รียนมีความรู ้ความเขา้ใจ และมีความพรอ้มสามารถรบัมือกบัภยัคุกคาม

ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คง เช่น ภยัจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ

ทรพัยสิ์น การคา้มนุษย ์อาชญากรรมไซเบอร ์และภยัพิบติัต่าง ๆ เป็นตน้  

(4)  รอ้ยละของผูเ้รียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุ่มชาติพนัธุ ์กลุ่มผูด้้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ใน

พ้ืนท่ีห่างไกรทุรกนัดาร เช่น พ้ืนท่ีสูง ไดร้ับการบริการดา้นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และ

เหมาะสมตรงตามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี 

(5)  จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จ          

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั และหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(6) จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม และจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอ้ง เป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

กลยุทธท์ี่ 2 จดัการศึกษาเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ตวัช้ีวดั  

(1)  จ านวนผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการ มีทักษะความรูท่ี้สอดคลอ้งกบัทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

(2)  ผูเ้รียนระดับมธัยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจ าเป็นดา้นการรูเ้ร่ืองการอ่าน 

(Reading Literacy) ดา้นการรูเ้ร่ืองคณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และดา้นการรูเ้ร่ือง

วิทยาศาสตร ์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA     

(3) รอ้ยละของผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพไดร้บัโอกาสเขา้สู่เวทีการแขง่ขนัระดบันานาชาติ 
 

กลยุทธท์ี่ 3 พฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

ตวัช้ีวดั  

(1)  ผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษามีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

(2)  รอ้ยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน              

(O-NET) มากกวา่รอ้ยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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(3) รอ้ยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะ        

การเรียนรูท่ี้เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความตอ้งการของตนเอง มีทกัษะ

อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม

และน าไปปฏิบติัได ้

(4) ผูเ้รียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมี

ความสุข มีความยืดหยุ่นทางดา้นความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใตส้ังคมท่ีเป็น          

พหุวฒันธรรม 

(5) ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหม้ีสุขภาวะท่ีดี สามารถ

ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

(6) ครู มีการเปล่ียนบทบาทจาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach” ผูใ้หค้ าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ          

การเรียนรูห้รือผูอ้ านวยการการเรียนรู ้
 

กลยุทธท์ี่ 4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ

การลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

ตวัช้ีวดั  

(1)  ผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกนั 

(2)  ผูเ้รียนทุกคนไดร้บัจดัสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัสภาพขอ้เท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร ์สภาพทางเศรษฐกิจ และ

ท่ีตั้งของสถานศึกษาและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษส าหรบัผูพิ้การ 

(3)  ผูเ้รียนไดร้บัการสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ ์และอุปกรณดิ์จิทลั (Digital Device) เพ่ือใช้

เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรูอ้ยา่งเหมาะสม เพียงพอ  

(4) ครูไดร้บัการสนับสนุน วสัดุ อุปกรณ ์และอุปกรณดิ์จิทลั (Digital Device) เพ่ือใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียน 

(5) สถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาใหม้ีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ดา้นประเภท 

ขนาด และพ้ืนท่ี 

(6) สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั ((Digital Technology) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดั

กิจกรรมการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

(7) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

(8)  สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอ้มูลประชากรวยัเรียนและสามารถน ามาใชใ้นการวางแผน

จดัการเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

กลยุทธท์ี่ 5 จดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ตวัช้ีวดั  

(1)  สถานศึกษาในสังกดัมีนโยบายและจดักิจกรรมใหค้วามรูท่ี้ถูกตอ้งและสรา้งจิตส านึก

ดา้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มน าไปปฏิบติัใชท่ี้บา้นและชุมชน เช่น การส่งเสริม

อาชีพท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การลดใชส้ารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

(2)  สถานศึกษามีการน าขยะมาใชป้ระโยชน์ในรูปผลิตภัณฑแ์ละพลงังานเพ่ือลดปริมาณ

ขยะและมีส่งเสริมการคดัแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบ์อนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
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(3) สถานศึกษามีการบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้

ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(4) นักเรียนเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู ้มีการขยายผลแหล่งเรียนรู ้นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 

เรียนรูด้า้นการลดใชพ้ลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู ้ และ

ตวัอยา่งรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

(5) นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอ้มูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบ์อนไดออกไซด ์

ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวนัในสถานศึกษาและท่ีบา้น และขอ้มูลของ Carbon Footprint ใน

รูปแบบ QR CODE และ Paper less 

(6) ครู มีความคิดสรา้งสรรค ์สามารถพฒันาส่ือ นวตักรรม และด าเนินการจดัท างานวิจยั

ดา้นการสรา้งส านึกดา้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มได ้

(7) ครู และนักเรียนสามารถน าส่ือนวัตกรรมท่ีผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใชใ้น

โรงเรียน การจดัการเรียนรูแ้ละประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและชุมชนไดต้ามแนวทาง Thailand 4.0 

(8) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและ

สถานท่ีใหเ้ป็นส านักงานสีเขียวตน้แบบมีนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรูข้องนักเรียนและชุมชน 
 

กลยุทธท์ี่ 6 ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษา  

ตวัช้ีวดั  

(1)  สถานศึกษาไดร้บัการกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาอยา่งเป็นอิสระ  

(2)  สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นหน่วยงานท่ีมีความ

ทนัสมยั ยืดหยุน่ คล่องตวัสูง พรอ้มท่ีจะปรบัตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็น

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหส้ถานศึกษาสามารถจดัการศึกษา

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 

(3) สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา น านวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) มาใชใ้นการบริหารจดัการและตดัสินใจ ทั้งระบบ 

(4)  สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

(5) สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(6)  สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ

วิชาการ ผูเ้รียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสงักดั 

(7)  สถานศึกษาทุกแห่งมีขอ้มลูผูเ้รียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัขอ้มูลต่าง ๆ น าไปสู่

การวิเคราะหเ์พ่ือวางแผนการจดัการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

(8)  สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ี มีแพลตฟอรม์ดิจิทลั (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน

ภารกิจดา้นบริหารจดัการศึกษา 

(9)  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการวางแผนการจัด

การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 

ทิศทางการพฒันาการศึกษา ประจ  าปีงบประมาณ 2564 

 

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ กลยุทธ ์และเป้าประสงค ์ของโรงเรยีนล าปางกลัยาณี 

 

วิสยัทศัน ์(Vision) 

มุง่พฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

 

พนัธกิจ (Mission) 

1.  พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

2.  พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

3.  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

4.  ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

กลยุทธ ์(Strategy) 

1.  ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

3.  พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4.  ส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

5.  ขยายเครือขา่ยความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

เป้าประสงค ์(Goal) 

1.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

6. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 

1. ความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

2. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตญัญตู่อพ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์

4. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 

5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

7. เขา้ใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรูจ้กัเคารพผูใ้หญ่ 

9. มีสติรูต้วั รูคิ้ด รูท้ า รูป้ฏิบติัตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

10. รูจ้กัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารสัของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย

จ าหน่าย และพรอ้มท่ีจะขยายกิจกรรมเมื่อมีความพรอ้ม เมื่อมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไมย่อมแพต่้ออ านาจฝ่ายต า่หรือกิเลส มีความ

ละอาย เกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
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อตัลกัษณข์องผูเ้รียน (Identity) 
 

“ มีความรู ้ เป็นคนดี  มีคุณค่า ” 

 

เอกลกัษณข์องโรงเรียน (Uniqueness) 
 

   ระบบดี  วฒันธรรมองคก์รเขม้แข็ง 

หลกัสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอยา่ง  

 

ค าขวญัของโรงเรียน (Slogan) 
 

“ โรงเรยีนเด่น นกัเรยีนดี กีฬาดงั ” 

 

ปรชัญาของโรงเรียน 
 

“ การศึกษาเพื่อชีวิตและสงัคม ” 

 

คตพิจน ์

 

 

“ จงเรง่ท าความเพียรเสยีแตว่นัน้ี ” 

 

สีและสญัลกัษณข์องโรงเรียน 
 

สขีองโรงเรยีน  “น ้าเงิน – ขาว”  
 

สนี ้าเงิน หมายถึง องคพ์ระประมุขแห่งชาต ิใตเ้บ้ืองบาทบารมีปกเกศา 

สขีาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธ์ิพระศาสดา นอ้มน ามาด ารงดุจธงชยั 

 

สญัลกัษณข์องโรงเรียน  “ตน้สน” 
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คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

หลกัสูตรโรงเรียนล าปางกลัยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 

2553 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพ่ือใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได้

อยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

1. รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุง่มัน่ในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลกัษณะผูเ้รยีนโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

2. ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา 

3. ล ้าหนา้ทางความคิด 

4. ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค ์

5. ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก 

 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 

2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
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ปีงบประมาณ 2563 (ปีการศึกษา 2562) โรงเรียนล าปางกลัยาณี บริหารจดัการและ

พฒันาคุณภาพการศึกษาตามพนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ ์และเกิดผลตามกลยุทธ ์ดงัน้ี 

กลยุทธ/์โครงการ หลกัฐานยนืยนัความส าเร็จ 

1.  ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 

ประการ 

โรงเรียนจดัใหม้ีและก าหนดใหนั้กเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมเสริมสรา้งระเบียบวินัย กิจกรรมใหค้วามรู ้

เพ่ือสรา้งภูมิคุม้กัน ใหนั้กเรียนมีทักษะชีวิต รูเ้ท่าทัน เร่ือง 

สุขภาพ เพศศึกษา อบายมุขและ ส่ิง เสพติด ตลอดจน

สถานการณ์ภัยพิบัติ  โดยโรงเรียนมีระบบดูแลนักเรียนท่ี

เข ้มแข็ง มีการศึกษาติดตามและส่งต่อข้อมูลผู้เ รียนเป็น

รายบุคคล นอกจากน้ันยังจัดให้มี กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู ้

ห ลั ก ก า ร ป ก ค ร อ ง ต า ม ร ะ บ อบ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นพระประมุข จดักิจกรรมใหนั้กเรียนได้

ศึกษาและสมัผัสแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการบูรณาการลงไปในการจัดการ

เรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ เพ่ือใหผู้้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะ

ในศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนมีการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัด

กระบวนการเรียนรูแ้ละกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่าง

รอบดา้น ครบทุกระดับชั้น มีการพฒันาคุณภาพการเรียนการ

สอน และระบบการนิเทศภายใน โรงเรียนมีการจดัการเรียนรู ้

แบบ   สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีการจดัการเรียน

การสอนรายวิชามาตรฐานสากล IS ใหก้บันักเรียน ทั้ง ม.ตน้ 

และ         ม.ปลาย เพ่ือเตรียมพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่

มาตรฐานสากลและมีความเป็นพลโลกท่ีดี  โรงเรียนไดร้บัการ

คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าขยายผลทางวิชาการจาก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซ่ึงได้ขยายผลให้กับโรงเรียน

เครือข่ายในจงัหวดัล าปาง 10 โรงเรียน นอกจากน้ัน โรงเรียน

มีการเปิดกลุ่มวิชาเรียนใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ

และความถนัด เพื่อสอดรบักบัประชาคมอาเซียน เช่น แผนการ

เรียนวิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-สังคม และกลุ่ม

ภาษาต่างประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น ฝรัง่เศส และเกาหลี และเปิด

หอ้งเรียน MEP และหอ้งเรียนดนตรี ในระดบั ม.ตน้ 
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กลยุทธ/์โครงการ หลกัฐานยนืยนัความส าเร็จ 

3.  พฒันาครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ 

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร สู่ความ

เป็นมืออาชีพในระดบัสากลอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบการอบรม 

สมัมนา การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ ทั้งภายในสถานศึกษาและ

กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู ้       

การสรา้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแกไ้ขปัญหา

ดา้นการเรียน และยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียน

ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใชใ้นการ

พัฒนาผู้เรียนและคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงมีการจัด

กิจกรรมสรา้งขวัญ ก าลังใจ ใหก้ับบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากร มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และไดร้ับการยอมรับจากชุมชน ไดร้ับ

รางวลัจากหน่วยงานภายนอกและไดร้ับการยกวิทยฐานะให้

สูงข้ึน 

4.  ส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจดั

การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

โรงเรียนบริหารงานดว้ยนวตักรรม LKS SMART School น า

เทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจัดการครอบคลุมภาระงานทั้ง      

4 ดา้น ตาม Model Smart School โรงเรียนส่งเสริมใหม้ีการใช้

เทคโนโลยีในการจดัการศึกษา จดัหาส่ือและอุปกรณเ์ทคโนโลยี

ต่าง ๆ เพ่ิมเติมใหต้ามกลุ่มสาระวิชา มีหอ้งสืบคน้ใหส้ าหรับ

นักเรียน มีการเพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งมี

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการใชง้านอย่างเพียงพอ

และคุม้ค่าต่องบประมาณ และมีการจดัท าแอปพลิเคชนั LKS 

School เพ่ือใชใ้นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการใช้

ระบบ ICT ในการบริหารจัดการงานทุกฝ่ายและสามารถ

ติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันไดต้ลอดเวลา และใน

ช่วงแรกของการระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนได้

ด าเนินการสอนแบบออนไลน์ใหก้บันักเรียนครบทุกระดบัชั้น 
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5.  ขยายเครือขา่ยความร่วมมือใหทุ้ก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 

โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ระยะ 4 ปี แผนปฏิบติังานประจ าปี มี

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม

งานทุกฝ่าย มีการก าหนดภาระหน้าท่ีและมอบหมายงานตาม

หน้าท่ีในคู่มือครู ก าหนดปฏิทินปฏิบติังาน การก ากบัติดตาม

และการประเมินผลการด าเนินงาน การควบคุมภายใน เปิด

โอกาสการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ประเมินผลการ

ด าเนินงานและเสนอแนะแนวทางการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม

ทุกปีการศึกษา ภายใตก้ารก ากับ ดูแลของกรรมการบริหาร

ของโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง

ต่อเน่ือง โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ์มีการท าขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบัมหาวิทยาลยั

แม่โจ ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และมหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง เพ่ือขอ

ความร่วมมือในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การขอ

ค าปรึกษาและขอใชห้อ้งปฏิบัติการในการทดลองโครงงาน

ต่างๆ มีการท าขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบัโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณใ์นการพฒันาการจดัการศึกษา โดยมีการด าเนินการให้

ความรู ้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ้การวดัประเมินผล การพัฒนาทักษะการ

คิด การบูรณาการ ตามแนวทางของหลักสูตรพุทธศักราช 

2551 (ปรับปรุง 2560) โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์

โอลิมปิกวิชาการ วิชาเคมี ค่าย 1 ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริม

โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน

พระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ     เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยครูไดร้ับการ

พัฒนาความรู ้อย่างเข ้มข ้นเพ่ือให้สามารถท าหน้าท่ีเป็น

วิทยากรใหค้วามรูก้ับนักเรียนท่ีไดร้ับการคัดเลือกเขา้มาใน

ค่าย  
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ตารางแสดงค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 แยกตามกลยุทธแ์ละตวัช้ีวดั 

 

กลยุทธ ์: 1. ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

1.1   ผูเ้รียนมีความประพฤติดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสงัคม 

และจิตส านึก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดปรากฏซดัเจนโดยไมช่ดักบั

กฎหมายและวฒันธรรม อนัดีของสงัคม 

ดีเยี่ยม 

1.2   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม 

1.3   ผูเ้รียนมีความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า

เก่ียวกบัภูมิปัญญาไทยและแสดงออกไดอ้ยา่งเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวนั 

ดีเยี่ยม 

1.4   ผูเ้รียนยอมรบัเหตุผลความคิดเห็นของผูอ่ื้น และมีมนุษยสมัพนัธดี์  ดีเยี่ยม 

1.5   ผูเ้รียนมีวิธีการรกัษาสุขภาพชองตนเองใหแ้ข็งแรง  ดีเยี่ยม 

1.6   ผูเ้รียนรกัษาอารมณแ์ละสุขภาพจิตใหดี้อยูเ่สมอ  ดีเยี่ยม 

1.7   ผูเ้รียนมีความรูแ้ละมีวิธีการป้องกนัตนเองจากการส่อลวง ขม่เหง 

รงัแกและภยัคุกคามในรูปแบบใหม ่ 

ดีเยี่ยม 

1.8   ผูเ้รียนไมเ่พิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และอยูร่่วมกนัดว้ยดีใน

ครอบครวั ชุมซนและสงัคม 

ดีเยี่ยม 

1.9   ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรและค่านิยมหลกัของ

คนไทย 12  ประการ 

ดีเยี่ยม 

1.10 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนไดเ้หมาะสมตามระดบัชั้น   ดีเยี่ยม 

1.11 ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการส่ือสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ เหมาะสมตามระดบัชั้น 

ดีเยี่ยม 

1.12 ผูเ้รียนมีความสามารถในดา้นการคิดค านวณเหมาะสมตามระดบัชั้น    ดีเยี่ยม 

1.13 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นแกปั้ญหาและน าไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์

ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม   

ดีเยี่ยม 

1.14 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ไดอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยัมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม 

1.15 ผูเ้รียนมีความกา้วหน้าจากพื้ นฐานเดิมในแต่ละปีในดา้นความรูค้วาม

เขา้ใจและทกัษะต่าง ๆ ตามหลกัสูตร อยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  

ดีเยี่ยม 

1.16 การพฒันาค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ ( O-NET) ของ

ผูเ้รียนทั้งระดบัชั้น ม.3 และ ม. 6 มีพฒันาการสูงขึ้ น 

ดีเยี่ยม 

1.17 ผูเ้รียนมีความรู ้ทกัษะ และเจตคติท่ีดี พรอ้มท่ีจะศึกษาต่อในระดบัชั้น

ท่ีสูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกบัช่วงวยั 

ดีเยี่ยม 
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ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

1.18 ผูเ้รียนมีสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางขัน้พ้ืนฐานสอดคลอ้ง

กบัทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

ดีเยี่ยม 

1.19 การพฒันาค่าคะแนนเฉล่ียผลประเมินระดบันานาชาติตามโครงการ 

PISA สูงข้ึน 

ดีเยี่ยม 

1.20 ผูเ้รียนมีผลการเรียนเฉล่ียรายวิชาตั้งแต่ 2.50 ขึ้ นไปไม่นอ้ยกวา่             

รอ้ยละ 65 

ดีเยี่ยม 

1.21 ผูเ้รียนมีผลการเรียนเป็น 0 ของแต่ละรายวิชาไม่เกินรอ้ยละ 10 ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ ์: 2. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที่ 21 

ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

2.1   ผูเ้รียนท่ีมีส่วนร่วมในการวิเคราะหต์นเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ 

กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอยา่ง

เป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

ดีเยี่ยม 

2.2   ผูเ้รียนท่ีเรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการคิดไดป้ฏิบติัจริงดว้ยวิธีการและ

แหล่งเรียนรูท่ี้หลากหลาย สรุปองคค์วามรู ้และสามารถน าไปใชใ้น

สถานการณต่์าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดีเยี่ยม 

2.3   ผูเ้รียนท่ีไดฝึ้กทกัษะ แสดงออก น่าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 

คิดเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และแสวงหาความรูจ้ากส่ือเทคโนโลยีดว้ย

ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

ดีเยี่ยม 

2.4   ผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนรูโ้ดยเช่ือมโยงบรูณาการสาระการเรียนรูแ้ละทกัษะ

ดา้นต่างๆ 

ดีเยี่ยม 

2.5   ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน 

และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้

ดีเยี่ยม 

2.6   ผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวิจยัอยา่งเป็นรูปธรรมและ

ต่อเน่ือง  

ดีเยี่ยม 

2.7   ครูท่ีจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูแ้ละภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินในการจดัการเรียนการสอน 

ดีเยี่ยม 

2.8   ผูเ้รียนท่ีเห็นวา่ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจดักิจกรรม

การเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

ดีเยี่ยม 

2.9   ครูผูส้อนท่ีมีการประเมินผูเ้รียนจากสภาพจริง ดีเยี่ยม 

2.10 ครูผูส้อนท่ีมีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยา่งเป็นระบบ ดีเยี่ยม 

2.11 ครูผูส้อนท่ีใชเ้คร่ืองมือและวิธีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบั

เป้าหมาย และการจดัการเรียน การสอนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

2.12 ผูเ้รียนท่ีเห็นวา่ผูเ้รียนและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการวดัและ

ประเมินผล  

ดีเยี่ยม 

2.13 ครูผูส้อนท่ีใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนและผูเ้รียนน าไปใชพ้ฒันา

ตนเอง 

ดีเยี่ยม 

2.14 ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการพฒันาเต็มตามศกัยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ 

การส่งเสริมความประพฤติและการสรา้งภูมิคุม้กนัทางสงัคม 

ดีเยี่ยม 

2.15 ผูเ้รียนท่ีพบวา่ครูมีการจดักิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสรา้ง

จิตส านึกรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและนอ้มน าแนวคิดตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตจริง 

ดีเยี่ยม 

2.16 ผูเ้รียนท่ีพบวา่ครูวิทยาศาสตรม์ีการจดักิจกรรมปลกูฝังทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตรใ์หก้บัผูเ้รียน 

ดีเยี่ยม 
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ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

2.17 ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการปลูกฝังทกัษะการใชภ้าษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ในการส่ือสารจากครูเจา้ของภาษา 

ดีเยี่ยม 

2.18 ผูเ้รียนท่ีพบวา่ครูแนะแนวจดักิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและ 

        การประกอบอาชีพ  

ดีเยี่ยม 

2.19 ครูผูส้อนมีจดัการเรียนรูต้ามแนวทางสะเต็มศึกษา สอดคลอ้งกบั

ประเทศไทย 4.0 

ดีเยี่ยม 

2.20 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษ (ผูพิ้การ) ใหพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพดว้ยรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ ์: 3. พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

3.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการพฒันาใหม้ีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ มีความรูค้วามสามารถ และทกัษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ดีเยี่ยม 

3.2  ครูมีวิจยัในชั้นเรียนและน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร

กระบวนการเรียนรู ้การวดัประเมินผล 

ดีเยี่ยม 

3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้บัการพฒันาการจดัการเรียนรูอ้ยา่งมี

คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ดีเยี่ยม 

3.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบติังาน ดีเยี่ยม 

3.5  สถานศึกษามีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติคณะบุคคล บุคลากรท่ีมีผลงาน           

เชิงประจกัษ์ 

ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ ์: 4. ส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษาตามหลกั             

ธรรมาภิบาล 

ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

4.1   สถานศึกษามีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ ์ท่ีก าหนดไว้

ตรงกบัวตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาชาติและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของชุมชน ทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 

ดีเยี่ยม 

4.2   สถานศึกษามีการพฒันาวิชาการท่ีเน้นผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุก

คน และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

ดีเยี่ยม 

4.3   สถานศึกษามีการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัสมยั น าไปประยุกตใ์ชไ้ดแ้ละด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 

ดีเยี่ยม 

4.4   สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมท่ีดีและ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู ้ทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม 

4.5   สถานศึกษาก ากบั ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจดั

การศึกษาอยา่งเหมาะสม ชดัเจนและเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีส่วน

ร่วม 

ดีเยี่ยม 

4.6   สถานศึกษาจดัการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ตามความจ าเป็น

และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ินและสงัคม 

ดีเยี่ยม 

4.7   สถานศึกษาผลิต จดัหาและใชส่ื้อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 

นวตักรรม หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู ้

ดีเยี่ยม 

4.8   สถานศึกษามีการใชจ้่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก ากบั

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

ดีเยี่ยม 

4.9   สถานศึกษามีการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิตลัเพ่ือการบริหารจดั

การศึกษา 

ดีเยี่ยม 

4.10 สถานศึกษาส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในดา้น

ต่าง ๆ 

ดีเยี่ยม 

4.11 สถานศึกษามีการจดัท าโครงการและแผนการใชง้บประมาณ

สอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานอยา่งมีคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
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กลยุทธ ์: 5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตาม

ตวัช้ีวดั 2564 

5.1  สถานศึกษาจดัวางระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นรูปธรรม มีขั้นตอนอย่างซดัเจน และมี

ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั 

ดีเยี่ยม 

5.2  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงาน

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี   

ดีเยี่ยม 

5.3  พ่อแม ่ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ทอ้งถ่ิน และผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้ง มีความมัน่ใจต่อระบบการบริหารและการจดัการของ

สถานศึกษาในระดบัสูง 

ดีเยี่ยม 

5.4  ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือขา่ยความร่วมมือในการร่วม

รบัผิดชอบต่อผลการจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 

ดีเยี่ยม 

5.5  สถานศึกษามีเครือขา่ยสรา้งความเขม้แข็งในการส่งเสริมประสิทธิภาพ

การจดัการศึกษา 

ดีเยี่ยม 
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   โรงเรยีนล าปางกลัยาณี 
 

กลยุทธท์ี่ 1   ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคน

ไทย 12 ประการ 
 

ช่ือโครงการ   ปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกลัยาณี (ฝ่ายกิจการนักเรียน) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12           

(พ.ศ.2560 - 2564) มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาเพ่ือวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนท่ี

สมบูรณ ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข

ภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครวัอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทกัษะความรูค้วามสามารถและพฒันา

ตนเองไดต่้อเน่ืองตลอดชีวิต ก าหนดขึ้ นบนพ้ืนฐานการเสริมสรา้งทุนของประเทศทั้งทุนทางสงัคม 

ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ขม้แข็งอย่างต่อเน่ือง ยึด “คนเป็น

ศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสรา้งคุณภาพชีวิต และสุขภาวะท่ีดีส าหรบัคนไทย พฒันาคนใหม้ีความ

เป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รูม้ีความรูม้ีทักษะ มีความคิดสรา้งสรรค์มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อ

สงัคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พฒันาคนทุกช่วงวยัและเตรียมความพรอ้มเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ อย่าง

มีคุณภาพ รวมถึงการสรา้งคนใหใ้ชป้ระโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดลอ้มอย่างเก้ือกูล อนุรกัษ์ฟ้ืนฟู ใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม  พรอ้มทั้งอัญเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังน้ันยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรูแ้ละทักษะ

ความสามารถ เพ่ือใหเ้พียบพรอ้มทั้งดา้น “คุณธรรม” และ “ความรู”้ ซ่ึงจะน าไปสู่การคิดวิเคราะห์

อย่าง “มีเหตุผล” รอบคอบและระมดัระวงั ดว้ยจิตส านึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ท าใหรู้เ้ท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถตดัสินใจโดยใชห้ลกั “ความพอประมาณ” ในการด าเนินชีวิตอย่าง

มีจริยธรรม ซ่ือสตัยสุ์จริต อดทนขยนัหมัน่เพียร อนัจะเป็น “ภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี” ใหค้นพรอ้มเผชิญ

ต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ น มีศักยภาพในการแข่งขัน มีพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกิจใหม้ีคุณภาพ            มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นฐานการด ารงชีวิตและการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน น าไปสู่สงัคมอยู่เย็นเป็น

สุขร่วมกนั 
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัท าแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 

12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยไดน้้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชเ้ป็น

กรอบในการด าเนินงานและสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ “มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรูคู้่

คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสงัคม” โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหคุ้ณภาพการศึกษาของไทยดี

ขึ้ น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 

ดงัน้ัน นอกจากการจดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตรเพ่ือใหผู้เ้รียนมีทักษะของสาระวิชาหลกั 

ทกัษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ทักษะดา้นสารสนเทศ ทักษะดา้นชีวิตและอาชีพแลว้  ยงัตอ้ง

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 มีการบรูณาการเพ่ือพฒันาใหนั้กเรียนเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงตนตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรบัผิดชอบ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความรกัชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของผูอ่ื้น กลา้แสดงออกในทางท่ี

เหมาะสม ตลอดจนมีค่านิยมความเป็นไทย รกัและอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยอย่างยัง่ยืน ตามค่านิยม

หลกัของคนไทย 12 ประการ 

 

2.  วตัถุประสงค ์  

1. เพ่ือใหนั้กเรียนทุกคนเป็นผูม้ีความรู ้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคน

ไทย 12 ประการ 

2. เพ่ือปรบัแก ้ปลกูฝัง ความคิด ค่านิยมท่ีเหมาะสมใหนั้กเรียนภายใตร้ะบบการดูแล     

ช่วยเหลือนักเรียน และมีความเป็น L.K.S SMART Student  

3. เพ่ือใหนั้กเรียนมีภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด 

 

3.  เป้าหมาย   

ดา้นผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนทุกคนไดร้บัการพฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคน

ไทย 12 ประการ 

2. โรงเรียนสามารถจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยา่งเขม้แข็งไดร้อ้ยละ 100 

3. โรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมสรา้งภูมิคุม้กนัภยัสารเสพติดใหนั้กเรียนไดร้อ้ยละ 

100 
 

ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes) 

1. นักเรียนเป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

2. โรงเรียนพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแกปั้ญหานักเรียนจากระบบการ

คดักรองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. นักเรียนมีภูมิคุม้กนัภยัจากสารเสพติด 
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4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 1,405,500 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 1,130,000 บาท 

รวมเงิน  2,535,500  บาท 

          (สองลา้นหา้แสนสามหม่ืนหา้พนัสามรอ้ยบาทถว้น) 

 

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 02.13 เพศศึกษารอบดา้น นักเรียน  

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

10,000.- - - - นักเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัปัญหา

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการมเีพศสมัพนัธ์

ก่อนวยัอนัควรและป้องกนัตนเองไม่ใหเ้กิด

ปัญหาในการตั้งครรภอ์นัไม่พึงประสงค ์มี

ภูมิคุม้กนัในการป้องกนัพฤติกรรมเส่ียง      

รอ้ยละ 90 

- นักเรียนสามารถน าความรูไ้ปปรบั

ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั ใหป้ลอดภยั

จากพฤติกรรมเส่ียง ใชเ้วลาว่างใหเ้กิด

ประโยชน์ รอ้ยละ 90 

นางเบญญาภา   

วรรณมณี 

2 02.19 โรงเรียนสุจริต (เสริมสรา้ง

คุณธรรม จริยธรรมและ  

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกนัการทุจริต”) 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

20,000.- - - - บุคลากรทุกหน่วยงานท างานอย่างเป็น

ระบบ  มีขั้นตอนชดัเจน เป็นองคก์รแห่ง การ

เรียนรู ้  มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและ

สงัคม เป็น  พลโลกท่ีดีในปัจจุบนัและอนาคต 

- นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรม

และเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมายของ

กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตทั้ง 6 

กิจกรรม และกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึน 

- นักเรียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการคอื ทกัษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสตัย ์อยู่อย่าง

พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมัน่ในคุณธรรม

จริยธรรมและไม่ทุจริต 

- โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินโรงเรียน

สุจริต ITA มีผลการประเมินในระดบัสงู 

- มีเครือข่ายชุมชนในการขบัเคล่ือนโรงเรียน

สุจริต 

นางวชัรียา  

กฤตสิริทิพย ์

 

 

-
 4

1
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - โรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นโรงเรียน

โปร่งใส มีความพรอ้มรบัผิดชอบ มี

คุณธรรมในการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

เกิดวฒันธรรมคุณธรรมในองคก์รและ

คุณธรรมในการท างาน 

 

2 03.01 พฒันางานฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

ครู และ

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

145,000.- - 30,000.- - นักเรียนไดร้บัความสะดวกใน             

การประสานงานกบัโรงเรียน 

- นักเรียนไดร้บัการแกปั้ญหาดา้น

พฤติกรรมและความเป็นอยูใ่น

โรงเรียนไดท้นัท่วงที  

- นักเรียนอยูใ่นโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็น

สุข  

- กลุ่มงาน

ส านักงานฝ่าย

กิจการนักเรียน 

- น.ส.เมธาพร         

ตนัชุ่ม 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 03.02 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

180,000.- - 70,000.- - นักเรียนมีความพึงพอใจในการเขา้

ร่วมและปฏบิติักิจกรรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งเป็น

ระบบ 

- นักเรียนปฏบิติัตามคา่นิยมหลกัของ

คนไทยและคุณธรรมอตัลกัษณข์อง

โรงเรียน ท าใหม้ีความรบัผิดชอบ มี

ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความพอเพียง 

มีสมัมาคารวะเป็นผูม้ีความกตญัญู

กตเวทีต่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์บิดา มารดา ครู

อาจารย ์ผูม้ีอุปการคุณต่อตนเอง 

สงัคมและประเทศชาติ 

- นักเรียนตระหนัก เห็นคุณคา่ 

ความส าคญัและปฏบิติัตนในการ

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรกัษ์

ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงาม ร่วมมือกนัดูแล

รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม ปฏบิติัตามหลกัธรรมค า

สอนของศาสนาท่ีตนนับถือและน้อม

น าหลกั 

- ฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

- งานส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียน 

- นางพิกุลทอง       

เปล่งศิริ 

 

 

 

-
 4

3
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

         ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม  ไดร้บัการยกยอ่งจาก

สงัคม 

- นักเรียนเต็มใจและมีผลงาน การ

แสดงออกอยา่งเต็มศกัยภาพ ในการ

ขบัเคล่ือนและพฒันาโรงเรียน

คุณธรรม โรงเรียนวถีิพุทธ โดยใช้

กระบวนการเรียนรูบ้รูณาการอย่าง

เป็นระบบ ตามคุณธรรมอตัลกัษณ์

ของโรงเรียน พฒันานวตักรรม L.K.S. 

SMART SCHOOLและ  L.K.S. Smart 

Student  แสดงศกัยภาพเป็น

แบบอยา่งใหก้บัผูอ้ื่นได ้
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 03.03 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน    

โรงเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

90,000.- - 20,000.- -  นักเรียนสามารถปฏบิติัตนเกี่ยวกบั

การใชสิ้ทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค

แ ล ะ ห น้ า ท่ี ต า ม ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย 

-  นักเรียนปฏบิติัตนเพื่อสืบสาน

ความรู ้ภูมิปัญญา อนุรกัษ์ 

วฒันธรรม ประเพณีและเอกลกัษณ์

ของชาติและคุณธรรม 12 ประการ 

-  คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติ

ตนเป็นผูน้ าท่ีดีเป็นผูม้ีระเบียบวินัย 

มี คว าม ซ่ือสัตย์ สุ จ ริตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมของ

ชุมชนและสงัคม 

-  นักเรียนปฏบิติัตนในการสนับสนุนมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมและสงัคมตามศกัยภาพ 

- ฝ่ายกิจการ

นักเรียน (งานท่ี

ปรึกษา) 

- อาจารยท่ี์ปรึกษา 

คณะกรรมการ

นักเรียน 

- นางนิชานันท ์

เมฆศิริ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

5 03.04 พฒันาโครงการธนาคาร

โรงเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

10,000.- - - - นักเรียนมาเรียนอยา่งมีความสุขและมีเงิน    

ออมเพียงพอในการด าเนินชีวิต 

- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และด าเนิน    

ชีวติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางพรทิพย ์ 

จกัรแกว้ 

6 03.05 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและคณะสี 

นักเรียน   

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

140,000.- - 10,000.- -  นักเรียนทุกคนไดร้บัการดูแลจากครูท่ี

ปรึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

ท่ีพึงประสงค ์ตลอดจนการอยูร่่วมในสงัคม

ไดอ้ยา่งมีความสุขครบ 100% 

-  ผูป้กครองทุกคนไดพ้บปะกบัครูท่ีปรึกษา   

ไดร้่วมมือกนัแกไ้ขปัญหา และปรบัแก้

พฤติกรรมของนักเรียนใหดี้ขึ้ น 

-  ครูไดพ้บปะ แลกเปล่ียน ปรึกษาหารือกบั

ผูป้กครองอยา่งใกลชิ้ด และผูป้กครองได้

เขา้ใจในเร่ืองระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน

มากยิง่ขึ้ น และผูป้กครองสามารถ

ตรวจสอบตามระบบ ICT ของโรงเรียนได ้

-  นักเรียนมีความสามคัคี เสียสละเพื่อ

สว่นรวม และท างานร่วมกนัตามวิถี

ประชาธิปไตย 

-   นักเรียนมี

ความตระหนักในคุณค่าความ        เป็นไทย 

-  นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา 

และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความ

เป็น L.K.S SMART Student 

- ฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

- กลุ่มงานระบบ

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

- นายสมบูรณ ์

เหมือนจนัทร ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 03.07 สถานศึกษาสีขาวปลอด          

ยาเสพติดและอบายมุข 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

25,000.- - - - นักเรียนสมารถน าความรูค้วามเขา้ใจท่ี

ถูกตอ้งเกี่ยวกบัโทษ พษิภยั อนัตรายของ 

ส่ิงเสพติดมาใชใ้นการด ารงชีวิตอยา่งมี

ความสุข 

- นักเรียนสามารถป้องกนัและหลีกเล่ียง

จากภยัส่ิงเสพติด อบายมุขและ

พฤติกรรมเส่ียง 

- นักเรียนใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ 

โดยมีส่วนร่วมในการรณรงคป้์องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยการจดั

กิจกรรมท่ีสรา้งสรรค ์เพื่อหา่งไกลจากส่ิง

เสพติด 

นายจีรศกัด์ิ               

ถาน้อย 

8 03.08 หอ้งเรียนสีขาว นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

35,000.- - - - นักเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ตระหนักใน

การแสวงหาแนวทาง ส่งเสรกิารป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โรคเอดส ์การ

ตั้งครรภก์่อนวยัอนัควร อบายมุขและ

อุบติัภยั 

- นักเรยีนเกิดกระบวนการร่วมคิดร่วมท า

ร่วมปฏิบติัในการดูแลเอาใจใส่หอ้งเรียนให้

น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน และเป็นศนูยร์วม

กิจกรรมในชั้นเรยีนและปลอดภยัจาก

ปัจจยัเสีย่งอนัไมพ่ึงประสงค ์

-  สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสขีาวปลอด

จากสิ่งเสพติด อบายมุข โรคเอดส ์และ

อุบติัภยั 

นายหรินทร ์              

คะระวาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

9  03.10 เสริมสรา้งระเบียบวินัย

นักเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

10,500.- - - -  นักเรียนทุกคนมีวนัิยในตนเองปฏิบติัตน

ตามระเบียบของโรงเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

-  นักเรียนทุกคนเขา้รว่มกิจกรรมหนา้เสา

ธงอยา่งเป็นระเบียบและเป็นไปดว้ยความ

เรียบรอ้ย 

-  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพึ่งประสงค์

นอ้ยลง 

นายอนุชิต                 

แสงศิริรตัน์ 

10 04.04 พฒันางานอนามยัโรงเรียน นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

120,000.- - - -  นักเรียน คณะครู และบุคลากรทาง           

การศึกษาทุกคน ไดร้บัการสแกน

อุณหภูมิร่างกาย เมื่อเขา้มาใน

สถานศึกษา ทั้งในเวลาราชการ และนอก

เวลาราชการและ      ทุกคนตอ้งสวม

หนา้กากอนามยัและไดร้บัการดูแลรกัษา

ทางดา้นสุขภาพ  และปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ จากครูและเจา้หน้าท่ีประจ าหอ้ง

พยาบาล และถา้เกิดกรณี (รา้ยแรง) ได้

น าส่งต่อโรงพยาบาล 

-  นักเรียนรอ้ยละ 75.77  มีน ้าหนัก 

ส่วนสูง ตามเกณฑก์รมอานามยั 

กระทรวงสาธารณสุข   

-  นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน ไดร้บัรูข้่าวสารทางดา้น

สุขภาพการดูแลสุขภาพตลอดปีอย่าง

ต่อเน่ือง และมีความพึงพอใจในการใช้

บริการดา้นสุขภาพ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -  นักเรียนเกิดความรู ้ความเขา้ใจ และเกิด

ความตระหนักในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

เช่น วนัไขเ้ลือดออกอาเซียน,                              

วนังดสูบบุหร่ีโลก,วนัต่อตา้นยาเสพติด 

โดยการเดินรณรงค ์,การรณรงคล์ดหวาน               

มนัเค็ม, No Form ใหค้วามรูห้น้าเสาธง 

จดัป้ายนิเทศ ไดร้บัความรว่มมือกบักลุ่ม

สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และพลศึกษา 

-  หอ้งพยาบาลมีอุปกรณ ์เวชภณัฑย์า 

เพียงพอ เพ่ือใหบ้ริการในการปฐม

พยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน 

- นางเพ็ชรศรี         

ทิพกนก 

- คณะกรรมการ 

งานอนามยั

โรงเรียน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

11 04.05 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียน  

 ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

20,000.- - - -  นักเรียนแกนน าเยาวชนสาธารณสุขใน

โรงเรียน (ยสร)  จ านวน 81 คน               

สามารถคดักรองสุขภาพอนามยัขั้น

พ้ืนฐานของเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน  เช่น 

(ตรวจฟัน,ตรวจหู,ตรวจสายตา ลงใน

แบบ นร.1) และส่งต่องานอนามยั เพ่ือ

คดักรองอีกครั้งหน่ึง 

-  นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ไดร้บัข่าวสารทางดา้นสุขภาพ จาก

งานอนามยัโรงเรียน สปัดาหล์ะ 3 ครั้ง 

-  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี จาก

โรงพยาบาลของรฐั เพ่ือคดักรองสุขภาพ

เบ้ืองตน้  

-  นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน  และ

บุคลากรทางการศึกษา ไดอ้อกก าลงักาย

อยา่งสม า่เสมอ  

-  เป็นโรงเรียนตน้แบบปลอดโฟม 100 

เปอรเ์ซ็นต ์และสามารถ ลด หวาน มนั 

เค็มได ้

- รองฯ บริหาร

ทัว่ไป 

- นางเพ็ชรศรี         

ทิพกนก 

- คณะกรรมการ

งานอนามยั

โรงเรียน 

- คณะกรรมการ

งานส่งเสริมสุขภาพ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

12 04.06 วยัใสใส่ใจสุขภาพ ลดภาวะ

โภชนาการเกินเกณฑ ์

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

20,000.- - - -  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน

ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัเร่ือง วธีิประเมิน

ภาวะอว้น/เร่ิมอว้น ของตนเองได ้

-  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน

ไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัอาหาร

แลกเปล่ียน/วิธีการควบคุมอาหารได ้

โดยทีมวิทยากร กลุ่มงานเวชกรรม

สงัคมโรงพยาบาลล าปาง 

-  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน 

สามารถปฏบิติั การออกก าลงักาย

สลายพุงได ้โดยกลุ่มงานเวชกรรม

สงัคมโรงพยาบาลล าปางและสามารถ

ปฏบิติัตนในการออกก าลงักายอยา่ง

สม า่เสมอ 

-  นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย(อว้น)ทุกคน

สามารถปฏบิติัท าพนัธะสญัญา เราจะ

ผอม/สุขภาพดีไปดว้ยกนัไดใ้นการ

สามารถลดน ้าหนักไดร้อ้ยละ 10 ขึ้ น

ไป ภายใน10สปัดาห ์ตั้งแต่ วนัท่ี 17 

สิงหาคม  2564– วนัท่ี 29 ตุลาคม 

2564 ได ้

- รองฯ บริหาร

ทัว่ไป 

- นางเพ็ชรศรี          

ทิพกนก 

- คณะกรรมการ

งานอนามยั

โรงเรียน 

- คณะกรรมการ

ด าเนินงาน

โครงการวยัใสใส่ใจ

สุขภาพฯ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 04.07 พฒันางานโภชนาการและ 

โรงอาหาร 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

- - 500,000.- -  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 

รวมทั้งผูป้ระกอบการมีความรูท้างดา้น

โภชนาการท่ีถูกตอ้ง 

-  สถานประกอบการโรงอาหารเพียงพอต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ มีความเหมาะสมถูก

สุขลกัษณะตามมาตรฐานของกระทรวง

สาธารณสุข 

-  ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอาหารท่ีมี

คุณภาพ ราคาเหมาะสม เพียงพอต่อ

ผูใ้ชบ้ริการ 

-  นักเรียนมีโต๊ะเกา้อ้ีสแตนเลสท่ีได้

มาตรฐานส าหรบัรบัประทานอาหาร

เพียงพอกบัการใชบ้ริการ 

- คณะกรรมการ 

งานโภชนาการ 

- นางอนงคว์รรณ     

ไชยเตกุล 

14 04.08 พฒันางานสวสัดิการ

รา้นคา้ 

โรงเรียน 

มีรายได้

สถานศึกษา

เพื่อพฒันาการ

จดัการศึกษา

ใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 100,000.- -  บุคลากรในองคก์รมีสุขภาพดีและมีความ

พึงพอใจในการรบับริการรา้นคา้ 

-  นักเรียนเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ

สุจริตท่ีมัน่คงและสามารถน าหลกั

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั

ได ้

-  โรงเรียนสามารถพฒันาการจดั

การศึกษาไดบ้รรลุวสิยัทศัน์ท่ีก าหนด 

นางวีณา  

ศิรประภาศิริ 

15 04.09 กิจกรรมวนัส าคญัของ

โรงเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 400,000.- -  กิจกรรม ประเพณีปฏิบติั วฒันธรรม

องคก์รไดร้บัการสืบทอด และโรงเรียนได้

ธ ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณท่ี์

ยัง่ยืน 

-  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในกิจกรรม 

นางสาวสมพร  

กอนเช้ือ 

-
 5

2
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 04.13 กิจกรรม 5 ส. นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

30,000.- - -     ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียน

ล าปางกลัยาณี น ากิจกรรม 5 ส. มาเป็น

พื้ นฐานในการปฏบิติังาน 

นายยุทธนา               

เถียรประภากุล 

17 13.03 พฒันากิจกรรมยุวกาชาด นักเรียน 

ยุวกาชาด 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

350,000.- 

 

 

- - -  ผูเ้รียนเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมและมี

มนุษยธรรม มีอุดมคติในสนัติสุข รูจ้กั

การดูแลรกัษาสุขภาพอนามยัของตนเอง

และส่งเสริมอนามยัของผูอ้ื่น มีความ   

สง่างาม มีศกัด์ิศรี ใชเ้วลาว่างบ าเพ็ญ

ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่สงัคม มจีิตส านึก

ในการอนุรกัษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

พรอ้มทั้งรูจ้กัการสรา้งสมัพนัธภาพและ

ความเขา้ใจอนัดี 

-  ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นคนดีมี

ความรูคุ้ณธรรมและจริยธรรม ตาม

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และมี

ความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

นางอญัชลี ไชยดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 5

3
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 13.04 พฒันากิจกรรมลูกเสือ นักเรียน  

ลูกเสือ 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

180,000.- - - - ลูกเสือไดร้บัการปลูกฝังค่านิยม 12 

ประการ บนฐานหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ลูกเสือไดร้บัการปลูกฝังใหร้กัและ

ภูมิใจในความเป็นไทย รูจ้กั

ประวติัศาสตรช์าติไทยและหน้าท่ี

ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

- ลูกเสือสามารถปฏบิติัตนใหเ้ป็น

พลเมืองดี มีความรบัผิดชอบ ช่วย

สรา้งสรรคส์งัคมใหม้ีความ

เจริญกา้วหน้า 

นายฐิติพงศ ์มิ่งเช้ือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 5

4
 -

 



 

-
 5

5
 -

 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

19 13.06 พฒันาเครือขา่ยนักเรียน

เพื่อนท่ีปรึกษา  yc 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

20,000.- 

 

- - -  นักเรยีนทุกคนสามารถไดร้บับริการ ให้

ค าปรึกษา จากนักเรยีนเพื่อนท่ีปรึกษา 

-  นักเรยีนทุกคนไดร้บัการช่วยเหลือ 

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

-  นักเรยีนทุกคนสามารถคิด ตดัสินใจ 

แกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองไดเ้ต็ม

ตามศกัยภาพ ด ารงชีวติอยา่งพอเพียง 

ปรบัตวัอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 

-  นักเรยีนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 

-  นักเรยีนมคุีณค่า มคีวามรูแ้ละเป็นคน

ดี ตามอตัลกัษณ์ของนักเรยีนโรงเรียน

ล าปางกลัยาณี 

นางสาวกนกพร 

นิลแพทย ์

20 13.07 พฒันาทกัษะชีวิตในการ

รบัมือกบัสถานการณแ์ละภยั

พิบติั 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 -  

ก.ย.64 

- - - - นักเรียนและบุคลากรทุกคน สามารถ

เรียนรูแ้ละปรบัตวัเขา้กบัสถานการณก์บั

ภยัพิบติัได ้

นายชยัณรงค ์        

ภกัศิลป์ 

รวม 1,405,500  1,130,000   

 2,535,500   

 



 

 

 

   โรงเรยีนล าปางกลัยาณี 
 

กลยุทธท์ี่ 2   พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 

ช่ือโครงการ   พฒันาผูเ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกลัยาณี (ฝ่ายวิชาการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดวิสยัทศัน์ให ้“คนไทยทุกคน

ไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” และกระทรวงศึกษาธิการได้

ก าหนดวิสยัทัศน์ของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ให ้“ผูเ้รียนทุกช่วงวยัไดร้ับการพัฒนาในทุกมิติใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพรอ้มขบัเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” โดยมีเป้าประสงค์หลักเพ่ือผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงทกัษะท่ีจ าเป็นใน

การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 คือ 3R8C 3R คือ ทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อผูเ้รียนทุกคน มีดงัน้ี 

1.  Reading คือ สามารถอ่านออก 

2. (W) Riteing คือ สามารถเขียนได ้

3. (A) Rithmatic คือ มีทกัษะในการค านวณ 

8C เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นเช่นกนั และสามารถน าไปปรบัใชใ้นการเรียนไดทุ้กวิชา มีดงัน้ี คือ 

1. Critical thinking and problem คือมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้

2. Creativity and innovation คือการคิดอยา่งสรา้งสรรคแ์ละคิดเชิงนวตักรรม 

3. Cross-cattural understanding คือ ความเขา้ใจในความแตกต่างของวฒันธรรมและ

กระบวนการคิดขา้มวฒันธรรม 

4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและ

ภาวะความเป็นผูน้ า 

5. Communication information and media literacy   คือ มีทกัษะในการส่ือสารและการ

รูเ้ท่ากนัส่ือ 

6. Compating and IT literacy คือ มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอรแ์ละรูเ้ท่ากนัเทคโนโลยี 

7. Caveer and learning skills คือ มีทกัษะอาชีพและการเรียนรู ้

8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย 

ทกัษะทั้งหมดเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบันักเรียนในยุคการเรียนรูแ้ห่งศตวรรษท่ี 21 เป็น

อยา่งมาก  

- 56 - 



 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ให ้“ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 เป็นองคก์รคุณธรรม ทนัสมยั ผูน้ าดา้นคุณภาพการศึกษา โดย

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าประสงค์

เพ่ือใหผู้้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเร่ิมและสรา้งสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้มีทักษะและ 

คุณลกัษณะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวยั มีความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเอง และปรบัตวั เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

โรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีวตัถุประสงค ์คือ พฒันาผูเ้รียนให้

มีศักยภาพเป็นพลโลกยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ยกระดับการ

บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพคุณลกัษณะผูเ้รียน : ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 

คือ ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียนตอ้งมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารอย่างน้อยได ้2 ภาษา ล ้าหน้าทาง

ความคิด ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์ และร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก นอกจากน้ันโรงเรียนล าปาง

กลัยาณี ยงัไดก้ าหนดวิสยัทัศน์ “มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษท่ี 21” 

ซ่ึงในการด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดังกล่าว วิธีการหน่ึงท่ีใช ้คือ การพฒันาผ่านการจดัการ

ความรู ้ (Knowledge Management) โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ดา้นบุคลากรและการมี

เครือข่ายทางวิชาการของโรงเรียนมาเสริมสรา้งศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน กล่าวคือ คณะ

ครูมีการแบ่งปัน แลกเปล่ียนเรียนรูก้บัเครือข่ายทางวิชาการ ท าใหเ้กิดการสรา้งความรู ้อนัจะน าไปสู่

การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสรา้ง

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน และยงัมีการก าหนดทิศทางของ

โรงเรียนเพ่ือร่วมมือกนัพฒันาโรงเรียน โดยใช ้ L.K.S. SMART SCHOOL ในการบริหารจดัการเพ่ือให้

เกิด SMART STUDENT อยา่งยัง่ยืน 
 

2.  วตัถุประสงค ์  

1. เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

2. เพ่ือน าหลกัสูตรสถานศึกษามาใชใ้นการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ใหม้ี

กิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานตวัช้ีวดั 

3. เพ่ือจดัหาวสัดุ อุปกรณ ์ ส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ส าหรบัการจดัการเรียนการ

สอนใหเ้พียงพอ 

4. เพ่ือสนับสนุนใหนั้กเรียน คร ู – อาจารย ์ ในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย ใชแ้หล่ง

เรียนรูศู้นยว์ิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

5. เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานระบบฐานขอ้มูลงานวดัผล ประเมินผล และ

งานทะเบียนของโรงเรียน 
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3.  เป้าหมาย   

ดา้นผลผลิต (Outputs) 

1. นักเรียนทุกคน ไดร้บัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

2. มีแผนการจดัการเรียนรู ้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผลท่ี

มีคุณภาพครบทุกสาระการเรียนรู ้

3. มีส่ือ วสัดุ อุปกรณ ์ส าหรบัสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนเพียงพอ 
 

ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes) 

นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน 4,719,580 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 5,520,000        บาท 

รวมเงิน                                10,239,580  บาท 

                 (สิบลา้นสองแสนสามหม่ืนเกา้พนัหา้รอ้ยแปดสิบบาทถว้น) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 02.01 พฒันาคุณภาพการเรียน    

การสอน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

1,154,000.

- 

- 30,000.- - โรงเรียนมีระบบการจดัการ ระบบ

บริการในงานวชิาการ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง สะดวกและ

รวดเร็ว 

- ครูมีความรู ้ความสามารถในการ

จดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้หลากหลาย

ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั 

- นักเรียนเรียนรูอ้ยา่งมีความสุข และ

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้ น 

นางจนัทรตัน์ ดวงฟู 

2 02.02 พฒันาการใชห้ลกัสูตร 

สถานศึกษา 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

40,000.- - - - นักเรียนล าปางกลัยาณีไดร้บัการ

พฒันาโดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรูต้ามหลกัสูตรสถานศึกษา 

2564 

- นักเรียนล าปางกลัยาณีมีคุณลกัษณะ

ตามวสิยัทศัน์ของหลกัสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

พ.ศ.2564 

นายภูวณฐั โพธ์ิงาม 

 

 

 

 

 

 

 

-
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9
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 02.03 พฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

40,000.- - - -  เสริมสรา้ง

ความเขม้แข็งขององคก์ร โดยสนับสนุน

ใหบุ้คลากรมีส่วนรว่มในการบริหาร

จดัการและพฒันางานวชิาการ  

-  เสริมสรา้ง

ความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่ง

บุคลากรในการพฒันาองคก์ร  

นางนาริฐา อินถานะ 

4 02.04 พฒันาทกัษะกระบวนการ

เรียนรูแ้บบบรูณาการและ

การคิดสู่หอ้งเรียน 

นักเรียน   

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

20,000.- - - - ผูเ้รียนมีทกัษะ ในศตวรรษท่ี 21 

- ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ      

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน          

(O-NET) สูงขึ้ นตามเป้าหมาย 

นางนาริฐา อินถานะ 

5 02.05 ขบัเคล่ือนหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่

หอ้งเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

50,000.- - - - ครูมีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูท่ี้ 

นอ้มน าพระราชปณิธานหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียน

การสอน 

- นักเรียนมีทกัษะชีวติท่ีดี นอ้มน าและ

สืบสานพระราชปณิธานหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่

ความยัง่ยืนโดยมีจิตส านึกอยา่งเป็น

ธรรมชาติและน าไปปรบัประยุกตใ์ชไ้ด้

ในชีวิตประจ าวนัทั้งดา้นการเรียนการ

สอนและการด ารงชีวิตของตนเองและ

ครอบครวัดว้ยความศรทัธา เช่ือมัน่และ

น าหลกัคิดน้ีไปเผยแพรสู่่ชุมชนในเขต

พ้ืนท่ีชุมชนทอ้งถ่ิน และสามารถอยูใ่น

สงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

นางโสภณิ ศิริค าน้อย 

-
 6

0
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นักเรียนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมคา่ย

พฒันาศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้ า 

ไดแ้ก่ 

  คา่ยการเรียนรู ้( Friend s Camp ) ,     

คา่ยส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูน้ า

เยาวชน  ( Leader Camp ) , 

  คา่ยประธานรุน่ศูนยค์รอบครวั

พอเพียง   ( President Number 1 ) 

 

6 02.07 งานสวนพฤกษศาสตร ์

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

20,000.- - - -  ผูเ้รียนโรงเรียนล าปางกลัยาณี มี  

ความรกัและเห็นคุณค่าของพชื

พรรณและทรพัยากร มีส่วนร่วมใน               

การอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืใน

โรงเรียนเกิดการเรียนรูก้ารท างาน

ร่วมกนัและการจดัการอยา่งมีระบบ 

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและมี

ความพึงพอใจไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

นางบุญฑริกา  

วงศค์ าลือ 

7 02.08 พฒันาระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 50,000.- - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนมีการพฒันาสูงขึ้ น ใน

ภาพรวมของกลุ่มสาระ  รอ้ยละ 3  

นายทศวฒัน์  

หอมแก่นจนัทร ์

 

 

 

 

 

-
 6

1
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 02.10 เติมความรูมุ้่งสู่ความส าเร็จ นักเรียน 

ม.6 ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 250,000.- - นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี

คะแนนโอเน็ตสูงขึ้ น 

- นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีความ

พรอ้มในการสอบคดัเลือกศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษาในระดบัสูง 

- นักเรียนท่ีไดร้บัคดัเลือกเป็นตวัแทน

แขง่ขนัทกัษะวิชาการ, ทกัษะวชิาชีพ มี

ความพรอ้มและมีขวญัก าลงัใจในการ

แขง่ขนัทกัษะต่าง ๆ มากยิ่งขึ้ น 

- นักเรียนมีองคค์วามรูม้ากขึ้ น สามารถ

สอบคดัเลือกศึกษาต่อไดเ้พ่ิมมากขึ้ น 

นายทศวฒัน์  

หอมแก่นจนัทร ์

 

9 02.11 ค่ายวิชาการและทศันศึกษา 

2564 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

360,580.- - - - นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม มีเจตคติ

ท่ีดีต่อการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรม วิชาชีพ

และวฒันธรรมของต่างประเทศท่ี

เรียนโดยการปฏบิติัและศึกษาจาก

สภาพจริง 

นายชยัณรงค ์ภกั

ศิลป์ 

10 02.12 กลัยาณีนิทศัน์ 2564 นักเรียน  

ทุกคน 

ก.พ.64 100,000.- - - - นักเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม และ          

ผูป้กครองไดร่้วมประชาสมัพนัธ ์       

ผลงานดีเด่น ท่ีโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ไดร้บัการพฒันาในดา้นต่างๆ สู่ชุมชน

ภายนอกใหม้ากยิง่ขึ้ น และไดม้ีโอกาส

แสดงความสามารถทางวชิาการ 

นายชยัณรงค ์ภกัศิลป์ 

 

-
 6

2
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

11 02.16 พฒันาโรงเรียนมาตรฐาน 

สู่สากล 

นักเรียน  

ทุกคน 

พ.ค.63 – 

ก.ย.64 

50,000.- - - -  นักเรียนสามารถปรบัตวัอยูใ่นสงัคม 

โลกไดอ้ยา่งมีความสุข 

-  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ มี

การพฒันาสูงขึ้ น 

-  เป็นโรงเรียนตน้แบบรางวลัคุณภาพ

แห่งส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พื้ นฐาน (OBECQA) 

-  นักเรียนไดร้บัการพฒันา ครอบคลุม 

ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม 

สติปัญญามีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

และมีความเป็น L.K.S. SMART 

Student 

นางสาวนันทนาพร 

วงศย์ศ 

12 02.18 พฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู ้

และระบบบริหาร ICT 

นักเรียน   

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

150,000.- - 150,000.- - ครู นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้

ส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียนการ

สอนและการท างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู/้การ

คน้ควา้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้ น 

- โรงเรียนมีขอ้มลูสถิติและสารสนเทศ

ใชใ้นการบริหารไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

นายดุษฎ ีศรีทรงราช 

 

-
 6

3
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 02.20 พฒันางานหอ้งสมุดใหเ้ป็น

สงัคมแห่งการเรียนรู ้ 

นักเรียน    

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

216,000.- - - - หอ้งสมุดมีคุณภาพตามมาตรฐาน

หอ้งสมุดโรงเรียน  ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มี

ทรพัยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย  มีประสิทธิภาพ และตรง

ตามความตอ้งการของผูใ้ชยุ้คดิจิตอล 

- นักเรียนมีความรูแ้ละทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีอยา่งรบัผิดชอบ สามารถ

แสวงหาความรู ้ส าหรบัน าไปใชด้ าเนิน

ชีวติในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู ้

- นักเรียนนักเรียนมีความรูแ้ละทกัษะใน

การใชเ้ทคโนโลยีอย่างรบัผิดชอบ 

สามารถแสวงหาความรู ้ส าหรบัน าไปใช้

ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และมี

ความเป็น L.K.S. SMART Student 

นางสาวนันทนาพร 

วงศย์ศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 6

4
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

14 02.21 ปลูกศิษยร์กัเป็นนักอา่น นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

40,000.- - - - นักเรียน  ตระหนักถึงความส าคญั และ

เห็นคุณคา่ของการอ่าน มีนิสยัรกัการ

อ่าน ตลอดจนใหก้ารอ่านน าไปสู่การใฝ่

รู ้ ใฝ่เรียน ตลอดชีวติ 

- ครู  ผูบ้ริหารโรงเรียน ตระหนักถึง

ความส าคญั และเห็นคุณคา่ของการอ่าน  

เป็นแบบอยา่งความใฝ่รู ้รกัการอ่าน

ใหก้บันักเรียน   

- นักเรียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษ  

ท่ี 21 

- นักเรียน เป็นบุคคลแหง่การเรียนรู ้คือ 

รกัการอ่าน รกัการเรียนรู ้อย่างต่อเน่ือง 

และยัง่ยืน และมีความเป็น L.K.S. 

SMART Student 

นางสาวนันทนาพร 

วงศย์ศ 

15 04.20 ซุม้ประตูป่า นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.64 – 

พ.ย.64 

25,000.- - - - ซุม้ประตูป่า ช่วยตกแต่งประตูโรงเรียน

ใหส้วยงาม เป็นท่ีช่ืนชอบของนักเรียน 

ครู และบุคลากรทัว่ไป 

- ผูเ้รียน มีทกัษะความสามารถดา้น

ศิลปะเพ่ิมข้ึน และมีจิตส านึกหวงแหน

และอนุรกัษ์วฒันธรรมลา้นนา 

นายชลอ  

ประชุมฉลาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

16 05.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวชิา

ภาษาไทย 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

74,000.- - 70,000.- - ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาไทยและมีค่ามาตรฐาน

สูงขึ้ น 

- นักเรียนทุกคนเรียนวชิาภาษาไทย 

  อยา่งมีความสุข 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ 

  ทกัษะทางภาษาไทยเพียงพอส าหรบั  

  การศึกษาต่อ และใชใ้นการด าเนิน

ชีวิต 

  ไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุม 

  ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และ      

  สติปัญญาและคุณสมบติัตามอตั

ลกัษณข์องนักเรียนล าปางกลัยาณี 

นางสายพร  

นาละออง 

17 05.02 ส่งเสริมนิสยัรกัการอา่น นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

25,000.- - - - นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการใช้

กระบวนการอา่นเพื่อพฒันาตนเอง 

- นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความรู ้

ความสามารถและทกัษะการอา่น

อยา่งมีคุณภาพเพียงพอ 

- นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ มี

ความสุขจากการอา่น ไดร้บัการ

พฒันาครอบคลุมทั้งดา้นสติปัญญา 

ร่างกาย อารมณ ์และสงัคม 

นางสายพร  

นาละออง 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

18 06.01 พฒันาคุณภาพการเรียน   

การสอนกลุ่มสาระสงัคม

ศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

นักเรียน   

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

130,000.- - 70,000.- - ผูเ้รียนทุกคนเรียนวิชาสงัคมศึกษาฯ

อยา่ง มีความสุขและมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรม และคะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้ น  

- ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน า

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเ้ป็น

แนวทางในการด ารงชีวติ และส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินภูมิปัญญาไทย  

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

การวดัผลประเมินผล อยา่งมี

ประสิทธิภาพและเป็นครูมืออาชีพ 

- ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา 

มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความ

เป็น L.K.S. SMART STUDENT 

นางลลิตา  

ประชุมฉลาด 

19 07.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระ 

วิทยาศาสตร ์

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

330,000.- - 70,000.- - นักเรียนเรียนวชิาวทิยาศาสตรอ์ยา่งมี

ความสุขและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และผลการประเมินระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน

สูงขึ้ น 

- นักเรียนมีความรู ้ความสามารถและ

ทกัษะทางวทิยาศาสตร ์เพียงพอส าหรบั

การศึกษาต่อและใชใ้นการด าเนิน

ชีวติประจ าวนั 

นายนพพร ปุกค า 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน

วชิาวทิยาศาสตรไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีความสุขกบัการสอนและมีความ

เช่ียวชาญทางวชิาชีพสูงขึ้ น 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา

และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมี

ความเป็น  L.K.S SMART Student 

 

20 07.03 โครงการเสริมทกัษะชีวิต

ทางดา้นชีววิทยาเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่ 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

30,000.- - - - นักเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เพ่ือการ

ขยายพนัธุ ์อนุรกัษ์ และการปรบัปรุง

พนัธุพื์ชโดยผ่านประสบการณ์ตรง 

- นักเรียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนั 

พฒันาความสามารถดา้นการใชท้กัษะ

ชีวติ โดยผ่านกิจกรรมการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อพืช 

- นักเรียนไดอ้อกไปศึกษาและอบรม

การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และลงมือ

ปฏิบติัในแหล่งเรียนรูต่้างๆ นอก

สถานท่ี  

- นักเรียนสามารถน าความรูแ้ละ

ประสบการณท่ี์ไดร้บัน าไปประยุกต์

พฒันา ต่อยอดเป็นอาชีพไดใ้นอนาคต 

นายนพพร ปุกค า 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

21 07.04 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาเทคโนโลย ี

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

272,000.- - - - ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอรส์ูงข้ึน 

- ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแกปั้ญหา 

- ผูเ้รียนมีทกัษะของการส่ือสารและความ

ร่วมมือท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง 

- ผูเ้รียนเกิดความคิดสรา้งสรรคเ์พื่อ

น าไปสู่การคน้พบใหม่เกิดเป็นนวตักรรม 

นายชยัณรงค ์ภกั

ศิลป์ 

22 08.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระ 

คณิตศาสตร ์

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

108,000.- - 70,000.- - นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรส์ูงข้ึน 

- นักเรียนมีความรูแ้ละทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรเ์พียงพอส าหรบัการศึกษา

ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ทางดา้นร่างกาย  อารมณ ์สงัคม 

สติปัญญา และคุณสมบติัตามอตัลกัษณ์

ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

- ครูเป็นผูม้ีความสามารถในการใชท้กัษะ

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ นและมี

จริยธรรมท่ีดีงาม 

- ผูเ้รียนไดร้บัการพฒันาการจดัการเรียนรู ้

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชน้วตักรรม 

L.K.S. SMART School 

นางพรนภสั เอื้ อแท ้
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

90,000.- - 70,000.- 

23 09.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาองักฤษ 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

90,000.- - 70,000.- - นักเรียนเรียนวิชาภาษาองักฤษอยา่งมี

ความสุขมแีละมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาภาษาองักฤษ และค่ามาตรฐานสงูข้ึน 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครูผูส้อนทุกคนมีวิธีการจดักิจกรรมการ

เรียนภาษาองักฤษไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความสุขกบัการสอน 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา และ

มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความเป็น 

L.K.S SMART Student 

นางมยุรี ทา้วศรีชยั 

 

24 09.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาฝรัง่เศส 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

46,000.- - - -  นักเรียนไดร้บัการพฒันาทั้ง

ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม 

สติปัญญา และความคิดริเร่ิม

สรา้งสรรค ์และมีคุณสมบติัตามอตั

ลกัษณข์องนักเรียนโรงเรียนล าปาง

กลัยาณี 

-  นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ

ผ่านเกณฑก์ารวดัผลของสาระวชิา

ภาษา    ฝรัง่เศส การวดัผล

ระดบัชาติและระดบัสากล 

นางนพพร ปรียา

นนท ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        -  ครูผูส้อนภาษาฝรัง่เศสทุกคนไดม้ี         

การพฒันาความรูใ้หท้นัสมยัอยูเ่สมอ   

มีความสามารถในการจดักิจกรรม       

การเรียนรูแ้ละการประเมินผลท่ี

หลากหลาย ตามเป้าหมายของ

หลกัสูตร 

 

25 09.03 พฒันาการเรียนการสอน

วิชาภาษาญ่ีปุ่น 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

48,000.- - - - นักเรียนเรียนวชิาภาษาญ่ีปุ่น มี

ความสุข มีความรู ้มีทกัษะทางภาษา 

และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตาม

มาตรฐานหลกัสูตรสูงขึ้ น 

- นักเรียนท่ีมีความถนัดทางดา้นภาษา

ใหม้ีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

สามารถส่ือสารและท ากิจกรรมรว่มกบั

ชาวญ่ีปุ่นได ้

- นักเรียนท่ีมีความถนัดทางดา้นภาษา

ใหม้ีความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

มีผูเ้รียนท่ีสอบผ่านวดัระดบั N5 

เพ่ิมข้ึน 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา

และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21และมี

ความเป็น L.K.S SMART Student 

นางสาวสุภานัน 

ปัญญาใหญ่ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

26 09.04 พฒันาการเรียนการสอน

วิชาภาษาจีน 

นักเรียน  

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

48,000.- - - - ครูมีแผนการจดัการเรียนรูทุ้กคน

นักเรียนไดเ้ลือกเรียนตามความถนัด

และความสนใจ ทั้งในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย 

- ครูมีการใชส่ื้อ เทคโนโลยีในการจดั       

การเรียนการสอนทุกคน นักเรียนไดม้ี

ส่วนร่วมในการผลิตส่ือ ใชส่ื้อเพ่ือ         

การเรียนรูแ้ละเกิดผลการเรียนรูท่ี้

ยัง่ยืน  

- มีครูเจา้ของภาษามารว่มพฒันาการ

เรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

นักเรียนไดร้บัประสบการณ์ในการใช้

ภาษากบัเจา้ของภาษาโดยตรงสามารถ 

ส่ือสารโดยใชภ้าษาจีนได ้นักเรียนได้

เรียนรูว้ฒันธรรมท่ีสมัพนัธก์บัการใช้

ภาษา 

- นักเรียนไดแ้สดงความสามารถ

ทางดา้นภาษาจีน น าเสนอผลงานอนั

เกิดจากการเรียนรูท้างภาษาอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความภาคภูมิใจใน

ตนเอง รูจ้กัวธีิการท างานเป็นทีม 

นางปัทมาพร  

อินดาวงศ ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - ไดร้บัความร่วมมือจากมหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่/

ล าปาง มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง สถาน

กงสุลจีน และโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกบั

ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนเป็น

อยา่งดี อีกทั้งนักเรียนไดร้บัประสบการณ ์         

การเรียนดว้ยวิธีการหลากหลาย เช่น            

การเขา้ค่าย ภาษาจีน การร่วมกิจกรรม

กบัชุมชน การติดต่อสื่อสารทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ์การเช่ือมสายสมัพนัธ์

โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง กบัต่างประเทศ 

การแสดงละครภาษาจีน กิจกรรมวนั

ตรุษจีน เป็นตน้ 

- ไดร้บัความร่วมมือในการจดัโครงการ 

“ล าปางกลัยาณีเสริมความรู ้ภาษาจีน สู่

ชุมชน” ปีละ 1 ครั้ง เชน่ ศาลแขวงจงัหวดั

ล าปาง โรงเรียนอนุบาลล าปาง เป็นอยา่ง

ดี 

- นักเรียน/ประชาชน/บุคคลทัว่ไป ท่ี

สนใจในภาษาจีนในจงัหวดัล าปาง เขา้

ร่วมสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจีน (HSK) 

- นักเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยมความเป็นไทย และด าเนินชีวิต

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี

ความสุข            ตามคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

27 09.05 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาเกาหลี 

นักเรียน  

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

44,000.- - - - 

 นักเรยี

นมเีจตคติท่ีดี มคีวามรู ้มทีกัษะทาง

ภาษา มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

-  นักเรยีนท่ีมคีวามถนัดทางดา้นภาษา

ใหม้คีวามเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

สามารถสื่อสารกบัเจา้ของภาษา ใน

ชีวติประจ าวนัได ้

-  มสีื่อ วสัดุ อุปกรณก์ารเรียนการสอน

เพียงพอ มปีระสิทธิภาพ ทนัสมยั 

เหมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนการ

สอนและมปีระสิทธิภาพ มี

สภาพแวดลอ้มท่ีดีในการจดัการเรียน

การสอน 

-  ครผููส้อนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนวชิาภาษาเกาหลีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและมคีวามสุขในการ

สอน 

นางสาวอรวรรณ 

กนัธิมา 

28 09.06 เรียนกบัเจา้ของภาษา ครู นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 3,000,000.- - นักเรียนและครสูามารถใชภ้าษาองักฤษ

และภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการ              

ส่ือสารและสามารถใชภ้าษา                

ต่างประเทศท่ี 2 อยา่งน้อย 1 ภาษา  

นางมยุรี ทา้วศรีชยั 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

29 09.08 พฒันาอจัฉริยภาพนักเรียน

หอ้งเรียนพิเศษ MEP 

นักเรียน

หอ้งเรียน

พิเศษ  MEP 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 1,505,000.- -  นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ   

MEP เรียนวิชาภาษาองักฤษอยา่งมี

ความสุขมีและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาภาษาองักฤษ และคา่มาตรฐานสูงขึ้ น 

-  นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

MEP มีความรูค้วามสามารถส่ือสาร

ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

-  ครูผูส้อนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

MEP ทุกคนมีวธีิการจดักิจกรรมการ

เรียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีความสุขกบัการสอน

     

-  นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

MEP ไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้น

รา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา และ

มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความ

เป็น L.K.S SMART Student 

นางมยุรี ทา้วศรีชยั 

30 10.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา

และพลศึกษา 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

97,000.- - 85,000.- -   นักเรียนมีความรูแ้ละ

ทกัษะในการดูแลป้องกนัสุขภาพและ

ออกก าลงักายไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

-  นักเรียนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะ

ทางการกีฬาเพียงพอส าหรบัศึกษาต่อ

และใชใ้นการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

นายจีรศกัด์ิ ถาน้อย 

 

-
 7

5
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นักเรียนไดร้บัการพฒันา

ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 

อารมณ ์สงัคมและสติปัญญา 

 

31 11.01 พฒันาการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระศิลปะ   

(สาระทศันศิลป์) 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

56,000.- - - - นักเรียนไดพ้ฒันาการเรียนรูอ้ยา่ง

เป็นระบบ ต่อเน่ืองและเป็นขัน้ตอน

และ    ครูผูส้อนบรรลุวตัถุประสงค ์

ตามความคาดหวงัรายวชิาและ

หลกัสูตร 

- 

 นักเรี

ยนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะทางศิลปะ 

- นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สาระทศันศิลป์สูงขึ้ น 

- เกิดประสิทธิผลการพฒันากิจกรรม           

การเรียนการสอน นักเรียนทุกคนได้

ใชอ้ปุกรณ ์เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี

สรา้งสรรคก์ารเรียนรู ้

- นักเรียนมีความเป็นไทย จิต

สาธารณะและวิถีการพฒันา

ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์

สงัคม สติปัญญา และคุณสมบติั

ตามอตัลกัษณข์องโรงเรียน 

นางพรพรรณ ์ 

ไชยเมือง 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

32 11.02 พฒันาคุณภาพการเรียน       

การสอนวชิานาฏศิลป์ 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

58,000.- - - - นักเรียนเรียนวชิานาฏศิลป์อยา่งมี

ความสุข และมีผลสมัฤทธ์ิทางดา้น

การเรียนการสอน 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะดา้นนาฏศิลป์ อีกทั้งมส่ีวน

ร่วมในการอนุรกัษ์และเผยแพร่

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน 

หน่วยงานอื่น เป็นตน้  

- นักเรียนท่ีมีความสามารถดา้น

นาฏศิลป์ไดร้บัการพฒันาดีขึ้ นจน

สามารถแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์ใน

ระดบัประเทศ 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียน          

การสอนวชิานาฏศิลป์ ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีความสุขกบั       

การสอน 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันา

ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์

สงัคม สติปัญญาและทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

นางระววิรรณ ภกัดี 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

33 11.03 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาดนตรีสากล 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

292,000.- - - - นักเรียนท่ีเลือกเรียนวงโยธวาทิต

โรงเรียนล าปางกลัยาณีทุกคน มีความรู ้

เร่ืองดนตรีสากล วงดนตรีสากลไดเ้ป็น

อยา่งดี สามารถฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรี

สากลได ้และสามารถรว่มแสดงกิจกรรม

ในงานส าคญั ๆ ของโรงเรียน และบริการ

งานของชุมชนได ้นักเรียนไดร้บัการ

พฒันาครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์

สงัคม สติปัญญา มีทกัษะในศตวรรษท่ี 

21 และ   มีความเป็น L.K.S. SMART 

Student 

นายธีรพนัธ ์ปิงแกว้ 

34 11.04 พฒันาการเรียนการสอนวชิา

ดนตรีไทย และดนตรี 

พื้ นเมือง 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

56,000.- - 70,000.- - นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้ง

ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และ

สติปัญญา 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะทางดา้นดนตรีไทยในการศึกษา

ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

นางศรีนวย ส าอางค์

ศรี 

35 11.06 พฒันาอจัฉริยภาพนักเรียน

หอ้งเรียนพิเศษดนตรีไทย 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

  30,000.- -  นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุม

ทั้งดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และ

สติปัญญา 

-  นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะทางดา้นดนตรีไทยในการศึกษา

ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่ง มี

ความสุข 

นางศรีนวย ส าอางค์

ศรี 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

36 12.01 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาเกษตรกรรม 

นักเรียน   

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

50,000.- - - - นักเรียนมีความสุขและมีความยืดหยุน่

และการปรบัตวั การริเร่ิมสรา้งสรรคแ์ละ

เป็นตงัของตวัเอง ทกัษะสงัคมและสงัคม

ขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้รา้งหรือ

ผูผ้ลิต (Productivity) และความ

รบัผิดชอบเช่ือถือได ้(Accountability) 

ภาวะผูน้ าและความรบัผิดชอบ 

(Responsibility) 

- นักเรียนมีความรู ้ความสามารถและ

ทกัษะในการท างาน ทกัษะเพ่ือการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเพียงพอ

ส าหรบัการศึกษาต่อและใชใ้นการ

ด าเนินชีวิต ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- นักเรียนมีความสุข มีทกัษะในการ

ท างาน สามารถท างานเป็นหมูค่ณะ มี

นิสยัรกัการท างาน เห็นคุณค่าและมีเจต

คติท่ีดีต่องาน 

- น.ส.ศิริลกัษณ ์ใจ

ขาว 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

37 12.02 พฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาคหกรรม 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

100,000.- - - - นักเรียนเรียนวชิาคหกรรมอยา่งมี

ความสุขและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ท่ีสูงขึ้ น  

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะการปฏิบติั เพ่ือใชใ้นการด าเนิน

ชีวติประจ าวนั และสามารถน าความรู ้

ไปใชใ้นโรงเรียนและชุมชนได ้

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนวชิาคหกรรมไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและมีความสุขกบัการ

สอน 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุม

ทั้งดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม 

สติปัญญา และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 

21 

นางมาลินี  

สายสิงหท์อง 

38 12.03 พฒันาคุณภาพการเรียน     

การสอนวชิาธุรกิจศึกษา 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

60,000.- - - - นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาการงานอาชีพธุรกิจสูงขึ้ น 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ 

และทกัษะในการวางแผนการจดัการ 

การประกอบอาชีพทางธุรกิจ

เพียงพอต่อการเป็นพื้ นฐานในการ

ประกอบอาชีพและศึกษาต่อและการ

ใชใ้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข 

นายฐิติพงศ ์ มิ่งเช้ือ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

        - นักเรียนไดร้บัการพฒันา

ครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์

สงัคม สติปัญญา และคุณสมบติัตาม             

อตัลกัษณข์องนักเรียนโรงเรียน 

ล าปางกลัยาณี 

 

39 12.04 พฒันาคุณภาพการเรียนการ

สอนวิชางานช่าง 

อุตสาหกรรม 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

80,000.- - - - นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และค่ามาตรฐานสูงขึ้ น 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถ

ทางดา้นการงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีเพียงพอต่อการเลือก

ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพและใช้

ในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

- นักเรียนไดพ้ฒันาครอบคลุมทั้ง

ทางดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม 

สติปัญญาและมีทกัษะในศตวรรษ        

ท่ี 21 

นายพรหมรงัษี  

ทรงศรีสกุล 
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5. กิจกรรม  งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

40 13.01 พฒันาการจดักิจกรรม 

พฒันาผูเ้รียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

290,000.- - - - นักเรยีนโรงเรียนล าปางกลัยาณีมี

ความรูแ้ละความสามารถที่หลากหลาย 

พฒันาตนเองไดจ้นสามารถน ามาปรบัใช้

กบั   การเรยีน การด าเนิน

ชีวติประจ าวนัท่ี    เป็นรปูธรรม และ

ผ่านการประเมนิ              คิดเป็นรอ้ย

ละ 100 

นายชยัณรงค ์ภกั

ศิลป์ 

41 13.02 พฒันาคุณภาพการจดั 

กิจกรรมแนะแนว 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

58,000.- - - - ผูเ้รยีนไดร้บัการ

บริการแนะแนวอยา่งทัว่ถึงและมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูเ้รียนสามารถมทีกัษะชีวติ สามารถ

ตดัสินใจเรื่องการศึกษา อาชีพท่ีสุจริต 

และพฒันาตนเองครอบคลุมทั้งดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญา 

- ผูเ้รียนเลือกแผนการเรียนหลงัจากจบ

หลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ ความ

ถนัดและความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน 

- ผูเ้รียนมภีมูคุิม้กนัสามารถด ารงชีวติใน 

สงัคมไทยและสงัคมโลกอยา่งมคีวามสุข 

นางสาวกนกพร             

นิลแพทย ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

42 13.05 พฒันาการเรียนรูนั้กเรียน 

เรียนร่วม 

นักเรียน 

เรียนร่วม 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

12,000.- - - - นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะของผูเ้รียนตามจุดประสงคเ์ชิง

พฤติกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดั

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียนรว่ม

ตามโครงสรา้งซีท (SEAT Framework) 

- ผูบ้ริหารมีการบริหารจดัการเรียนรว่ม

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-

based management : SBM) 

- ครูมีการจดัท าแผนการจดัการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 

- ครูจดัหา ผลิตและใชเ้ทคโนโลยีส่ิง

อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ

ความช่วยเหลือทางการศึกษาให้

นักเรียนเรียนร่วม 

- ครูมีความรูค้วามเขา้ใจ เจตคติท่ีดีต่อ

การจดัการเรียนร่วมและปฏิบติัต่อ

ผูเ้รียนอย่างเหมาะสม 

นางสาวกนกพร              

นิลแพทย ์

รวม 4,719,580  5,520,000   

 10,239,580   
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   โรงเรยีนล าปางกลัยาณี 
 

กลยุทธท์ี่ 3   พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ช่ือโครงการ   พฒันาบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกลัยาณีใหม้ีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกลัยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการปฏิรูปเพ่ือพฒันาประเทศภายใตน้โยบาย ไทยแลนด ์4.0 ซ่ึงมุ่งปรบั

โครงสรา้งทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Value-based Economy)” ซ่ึงถือ

เป็นวิสยัทัศน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย บนวิสยัทศัน์ท่ีว่า  “มัน่คง มัง่คัง่ และ

ยัง่ยืน” การด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมดังกล่าว จ าเป็นตอ้งมีการเตรียม 

ความพรอ้ม โดยเฉพาะสถานศึกษาตอ้งผลิตคนท่ีมีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขันและ

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษท่ี 21 ได ้ซ่ึงการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  น้ัน การเรียน

ในสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ซ่ึงประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ

คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ

ประวติัศาสตร ์มีความส าคญัแต่อาจไม่เพียงพอส าหรบัเพ่ือใชใ้นการด ารงชีวิต จ าเป็นตอ้งสอดแทรก

ทกัษะแห่งศตวรรษ ท่ี 21 เขา้ไปในทุกวิชาแกนหลกั อนัไดแ้ก่ ทักษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม 

ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี และทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ 

การเปล่ียนแปลงในการจดัการศึกษาน้ันจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา เน่ืองจากการจดัการเรียนการสอน

เป็นวฒันธรรม การท่ีจะผลิตคนรุ่นใหมใ่หม้ีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งพฒันาองคก์รใน

การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว การพัฒนาองค์กร 

(Organization Development) ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ การพฒันาระบบในการ

ท างาน และการพฒันาบุคลากรในองคก์ร โดยการพฒันาบุคลากรน้ันจ าเป็นตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กับนโยบายขององค์กรและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตรด์า้นการผลิต พฒันาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาครบตามเกณฑ ์สามารถใชศ้กัยภาพในการ

สอนไดอ้ย่างเต็มท่ีตลอดจนมีขวญัก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติัหน้าท่ี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุง่ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหค้รู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิต

วิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคลอ้งกับการจดัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหส้ามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 จึงได้
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ก าหนดวิสยัทศัน์ให ้“ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 เป็นองคก์รคุณธรรม ทนัสมยั 

ผูน้ าดา้นคุณภาพ การศึกษา โดยการบริหารจดัการแบบบูรณาการ ภายใตห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือใหค้รูเป็นผูเ้รียนรู ้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทาง

วิชาการ และมีทกัษะการจดัการเรียนรูท่ี้หลากหลายตอบสนองผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เป็นผูส้รา้งสรรค์

นวตักรรม และทกัษะในการใช ้เทคโนโลยี  

การบริหารจดัการของโรงเรียนล าปางกลัยาณีภายใตว้ิสยัทศัน์ “มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี 

มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21” จึงมีการวางแผนอัตราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและ

ความจ าเป็น มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีการพัฒนา

ปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา การวดัผลประเมินผล และการนิเทศภายในใหเ้หมาะสมกบัภาวะ

ปัจจุบนัและอนาคตอยู่ตลอดเวลา เพ่ือใหก้ารน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการ

สอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและชุมชนอนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียน มีการ

น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาปรบัหรือสอดแทรกใหเ้ขา้กบัหลกัสูตร เพ่ือท่ีจะท า

ใหก้ารพฒันากระบวนการเรียนรูใ้นโรงเรียนทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วรรคสอง มาตรา 27 ท่ีก าหนดใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าท่ี

จดัท าสาระของหลักสูตรตามวตัถุประสงค์ในวรรคหน่ึง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและ

สงัคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์พ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครวั ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ นอกจากน้ันยงัมีสวสัดิการใหก้บับุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ซ่ึงถือเป็นการ

สรา้งขวญัและก าลังใจในการท างาน ส่งผลใหบุ้คลากรมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และสามารถ

ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหนั้กเรียนท่ีจบหลกัสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี

ความเป็นพลโลกท่ีดี มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
 

2.  วตัถุประสงค ์  

1. เ พ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และมีความเป็น SMART Teacher 

2. เพ่ือพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวดัผลประเมินผล และระบบการนิเทศภายในให้

สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชน และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ  

3. เพ่ือสรา้งขวญัและก าลงัใจ และความภาคภูมิใจในการท างานของบุคลากร 
 

3.  เป้าหมาย   

ดา้นผลผลิต (Outputs) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ และมีความเป็น SMART Teacher 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลประเมินผล ระบบการนิเทศภายใน 

สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน ชุมชน และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
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ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes) 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางวิชาชีพ และ

เป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถปฏิบติังานตามหน้าท่ีไดอ้ย่างมีคุณภาพและสามารถใหค้ าปรึกษาแก่

ผูอ่ื้นได ้

2. นักเรียนท่ีจบหลกัสูตรออกไปมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นพลโลกท่ีดี มี

ความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนล าปางกลัยาณี มีความสุขในการท างานและ

สามารถปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเต็มศกัยภาพ 

 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน      270,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 10,130,000 บาท 

รวมเงิน  10,400,000  บาท 

                                                   (สิบลา้นสีแ่สนบาทถว้น) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.11 พฒันางานบุคลากรและ 

วางแผนอตัราก าลงั 

ครูผูส้อน, 

บุคลากร 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

30,000.- - - - บุคลากรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

ระดบัมากต่อการบริหารงานบุคลากร 

- บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจต่อการ

ไดร้บัสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดร้บัตาม

กฎหมาย 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่

ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานอยา่งมือ

อาชีพและเป็นสากล 

นางปารมี สุปินะ 

2 01.12 จา้งครูผูเ้ช่ียวชาญวิชาเฉพาะ นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 1,800,000.- - ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูจ้ดัการเรียน             

การสอนอยา่งมืออาชีพในระดบัสากล 

- นักเรียนเรียนรูอ้ย่างครบถว้นทุกกลุ่ม

สาระตามมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล 

อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

นางปารมี สุปินะ 

3 01.13 จา้งบุคลากรปฏบิติังานใน

โรงเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 7,800,000.- - เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- นักเรียนไดร้บัความพึงพอใจในบริการ

ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบนัอยา่งเป็น

ระบบและถูกตอ้ง 

นางปารมี สุปินะ 

 

 

 

 

 

-
 8

7
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 01.14 พฒันาครสูู่มาตรฐานวชิาชีพ ครูผูส้อน ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

30,000.- - - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

มีความรูแ้ละทกัษะในวชิาชีพครู สามารถ

จดั             

การเรียนรูแ้ละการท างานในหน้าท่ีได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความกา้วหนา้

ในอาชีพครู 

นางปารมี สุปินะ 

5 01.15 ศึกษาดูงานคณะครู บุคลากร 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ครู – 

บุคลากร 

ต.ค.64 200,000.- - 500,000.- - คณะครู ผูบ้ริหารและบุคลากรโรงเรียน

ล าปางกลัยาณี มีประสบการณข์วญั

ก าลงัใจในการท างาน มีความสามคัคีและ

มีทิศทางในการท างานรว่มกนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

นางปารมี สุปินะ 

6 02.06 ส่งเสริมการท างานวจิยัเพื่อ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

ครูผูส้อน ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

40,000.- - - - พฒันานวตักรรมการบริหารงานของ

โรงเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการประเมิน       

สมศ. รอบ 4 โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

- นักเรียนไดร้บัการแกปั้ญหาและพฒันา 

ผ่านการวจิยัในชั้นเรียนของคณะครู 

- จดัการประชุมวชิาการวจิยั เพ่ือส่งเสริม 

การน านวตักรรม L.K.S. SMART School 

Model ไปใช ้และเพ่ือส่งเสริม

กระบวนการพฒันาวชิาชีพครูอยา่งเป็น

ระบบ 

นายบรรเจิด 

สระปัญญา 

รวม 270,000  10,130,000   

 10,400,000   

-
 8

8
 -

 



 

 

    
 

โรงเรยีนล าปางกลัยาณี 
 

กลยุทธท์ี่ 4   ส่งเสริมการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษาตามหลกั        

ธรรมาภิบาล 
 

ช่ือโครงการ   พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาแหล่งเรียนรู ้อาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมสุขภาพและการบริการทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการศึกษา 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ โรงเรียนล าปางกลัยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คือ เทคโนโลยีในการน า

คอมพิวเตอรม์าใชใ้นการรวบรวม การจดัเก็บ การประมวลผลและการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศอย่าง

มีระบบ หรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาประยุกต์ใชร้่วมกับกระบวนการเรียนรู ้

ปัจจุบนัมีอยูม่ากมาย เช่น การใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพ่ือการเรียนรู ้ การศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นตน้ ดังน้ัน ICT จึงเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลังอย่างยิ่งในการสรา้ง

นวัตกรรมการเรียนรู ้ ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนรู ้ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Learning) ท่ีนับวนัจะเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่ง

พฒันาการศึกษาใหก้ารศึกษาไปพฒันาคุณภาพของคน เพ่ือใหค้นไปช่วยพฒันาประเทศ  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพสูงในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

จดัการศึกษา เช่น ช่วยน าการศึกษาใหเ้ขา้ถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรูต่้อเน่ืองนอก

ระบบโรงเรียน และการเรียนรูต้ามอธัยาศยัช่วยจดัท าขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจดัการ ช่วย

เพ่ิมความรวดเร็วและแมน่ย าในการจดัท าขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มูล การเก็บรกัษา และการเรียกใชใ้น

กิจกรรมต่างๆ ในงานจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน 

นอกจากน้ี การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู  ้(Learning Environment ) ส่งผลต่อผูเ้รียน

และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรูข้องผู้เรียน การจัดสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียนจะเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนท าใหผู้เ้รียนมีความรูสึ้กท่ีอยากเรียนและเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้พ่ิมขึ้ น ซ่ึงนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าประสงคใ์นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู ้ใน

ทุกมิติ สภาพแวดลอ้มทางการเรียน (Learning Environment) หมายถึง สภาวะใดๆ ท่ีมีผลต่อการ

เรียนรูข้องมนุษย์ทั้งทางตรงและทางออ้มทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

รูปธรรม (Concrete Environmental) หรือสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) ไดแ้ก่ 
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สภาพต่างๆ ท่ีมนุษยท์ าขึ้ น เช่น อาคาร สถานท่ี โต๊ะ เกา้อ้ี วสัดุ อุปกรณ์ หรือส่ือต่างๆ รวมทั้งส่ิง

ต่างๆ ท่ีอยูต่ามธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ ตน้ไม ้พืช ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  

ในสังคมสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มใหม่เพ่ือการเรียนรูไ้ม่ได้จ ากัดเพียงในหอ้งเรียน 

หากแต่เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ นวตักรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการขยายขอบเขตของสภาพ

การเรียนรูท่ี้กวา้งขวางขึ้ น และไมจ่ ากดัในเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 

จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความเหมาะสม ตลอดจนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี สามารถเอ้ือต่อการเรียนรู ้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี การพัฒนา

สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรูข้องนักเรียน จึงนับไดว้่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการจดัการศึกษา 

เพราะสามารถส่งเสริมใหนั้กเรียนไดเ้รียนรูอ้ย่างมีความสุข เต็มตามศกัยภาพ และมีลกัษณะนิสยัท่ีดี

งาม โรงเรียนล าปางกลัยาณีเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ สถานท่ีประกอบไปดว้ย อาคารเรียน 

อาคารปฏิบติัการต่าง ๆ เพ่ือรองรบันักเรียนจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งจดัพ้ืนท่ีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้ง

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งดา้นสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล ควบคู่กบัการใชน้วตักรรม L.K.S. SMART SCHOOL ในการบริหาร

จดัการอยา่งยัง่ยืน 
 

2. วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือพฒันานักเรียน ใหม้ีความรู ้ ทกัษะวิธีการทางคอมพิวเตอรแ์ละมีผลสมัฤทธ์ิทาง     

การเรียนสูงขึ้ น 

2. เพ่ือใหนั้กเรียนไดใ้ชห้อ้งปฏิบติัการ ส่ือ วสัดุ อุปกรณป์ระกอบการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี      

ประสิทธิภาพและเพียงพอ 

3. เพ่ือใหค้รูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอรทุ์กคน ปลูกฝังนักเรียนใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม ค่านิยม

ความเป็นไทย รกัการอ่านและใชว้ิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินชีวิตอยา่งถูกตอ้ง 

4. เพ่ือใหโ้รงเรียนมีระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือสนับสนุนระบบสารสนเทศในการบริหารงานของกลุ่มงาน/สาระวิชา/งาน และ    

การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6. เพ่ือใหนั้กเรียน ครู อาจารย ์ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดผูป้กครองและผูท่ี้สนใจ 

สามารถใชบ้ริการสืบคน้ขอ้มลูและการเรียนรูจ้ากเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ตของโรงเรียนได ้

7. เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูอ้ย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิด   

สรา้งสรรค ์และมีวิสยัทศัน์ 

8. เพ่ือดูแลแหล่งเรียนรู ้ อาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารส านักงาน หอ้งน ้า หอ้ง

สว้ม ใหม้ีความสะอาดถูกสุขลกัษณะ และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. พฒันาแห่งเรียนรู ้สภาพอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้มบรรยากาศในสถานศึกษาให้

ไดม้าตรฐาน เป็นท่ียอมรบัและช่ืนชมของนักเรียน ผูป้กครอง คร ูและชุมชน 

10. เพ่ือจดัการบริการดา้นสาธารณูปโภคขัน้พ้ืนฐานภายในโรงเรียนใหพ้อเพียงตาม

เกณฑ ์ มาตรฐาน 

 

- 90 - 



 

3. เป้าหมาย 

3.1 ดา้นผลผลิต (Outputs) 

3.1.1 นักเรียนทุกคนเรียนวิชาคอมพิวเตอรอ์ยา่งมีความสุข 

3.1.2 มีหอ้งปฏิบติัการ  วสัดุ อุปกรณ ์และส่ือทางคอมพิวเตอรเ์พียงพอและใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.3   ครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอรทุ์กคน มีวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู ้การบรูณาการ

ความรู ้และการวดัผล/ประเมินผล เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสูตร 

3.1.4 โรงเรียนมีโปรแกรมบริหารและระบบเครือข่ายการใหบ้ริการอินเตอรเ์น็ต

และจ านวนคอมพิวเตอรพ์รอ้มอุปกรณต่์อพ่วงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3.1.5 โรงเรียนมีระบบดูแล บ ารุงรกัษา คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณต่์อพ่วงให้

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

3.1.6 นักเรียน ครู อาจารย ์บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจสามารถ

ใชบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศ และสืบคน้ความรูจ้ากเว็บไซตข์องโรงเรียนได ้

3.1.7 อาคารเรียน อาคารประกอบ หอ้งน ้า หอ้งสว้ม มีความสะอาด ถูก

สุขลกัษณะ มีความปลอดภยัและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.8  สภาพแวดลอ้มทั้งภายในหอ้งเรียน นอกหอ้งเรียน และบริเวณโดยรอบ มี

ความสะอาดเรียบรอ้ย สวยงาม 
 

 3.2 ดา้นผลลพัธ ์ (Outcomes) 

3.2.1  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรส์ูงข้ึน 

3.2.2 นักเรียนมีความรู ้ความสามารถและทกัษะทางคอมพิวเตอร ์เพียงพอ

ส าหรบั การศึกษาต่อ และใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

3.2.3   นักเรียนไดร้บัการพฒันาครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา 

3.2.4  นักเรียน คร ูอาจารย ์และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผูป้กครองสามารถ

ใชบ้ริการจากระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตในการศึกษาหาความรูแ้ละท างานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

3.2.5 อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ รวมถึงหอ้งน ้า หอ้งสว้ม มีความสะอาด 

ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
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4. งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน       749,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน    8,017,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ    5,802,000 บาท 

รวมเงิน  14,568,000  บาท 

            (สิบสี่ลา้นหา้แสนหกหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.01 พฒันางานส านักงาน 

ผูอ้ านวยการ 

มีวสัดุ  

ครุภณัฑ ์และ

ส่ิงสนับสนุนใน

การท างาน

เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

20,000.- - 90,000.- - การบริหารของผูอ้ านวยการเป็นไป

อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

นางจิราภรณ ์ท า

ทอง 

2 01.02 พฒันางานฝ่ายอ านวยการ โรงเรียนมี

งบประมาณ

เพียงพอ, มี

ส่ือวสัดุ

อุปกรณ ์

เพียงพอ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

25,000.- - 30,000.- - โรงเรียนมีระบบงานงบประมาณ   

งานการเงินและบญัชี ธุรการ งาน 

แผนงาน งานพสัดุและสินทรพัยท่ี์มี

ประสิทธิภาพ 

- การบริหารและการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

นางสาวแพรพลอย 

ค าปิงบุตร 

3 01.03 พฒันางานสารบรรณ งานสารบรรณ 

มีประสิทธิภาพ 

มีวสัดุ อปุกรณ ์

เพียงพอต่อ 

การด าเนินงาน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

35,000.- - - - งานสารบรรณปฏบิติังานอยา่งเป็น

ระบบและเป็นไปตามระเบียบ 

- งานสารบรรณทนัสมยั กา้วทนั

เทคโนโลย ี

- งานสารบรรณสามารถสนับสนุน

โปรแกรมต่าง ๆ ของ สพฐ. 

นางสาวแพรพลอย 

ค าปิงบุตร 

 

 

 

 

-
 9

3
 -

 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 01.05 พฒันางานพสัดุและครุภณัฑ ์ มีวสัดุ 

อุปกรณ ์

เพียงพอ 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

100,000.- - - - โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณแ์ละครุภณัฑท่ี์มี

คุณภาพอยา่งพอเพียงต่อการ                

จดัการเรียนการสอน ด าเนินการเบิก-จ่าย 

พสัดุและควบคุมการจ าหน่ายถูกตอ้งตาม

ระเบียบทางราชการ 

- งานพสัดุและสินทรพัยท์ างานเป็นระบบ

และเป็นไปตามวตัถุประสงคถู์กตอ้งตาม

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหาร พสัดุภาครฐั พ.ศ.2560 ระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

และกฎกระทรวงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

นางรุจิรตัน์ เป็งสา 

5 01.06 งานบ ารุงรกัษายานพาหนะ ครู บุคลากร 

นักเรียน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

200,000.- - - - รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์อง

โรงเรียนอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านได้

และมีคุณภาพท่ีดี 

นายสมบรูณ ์

เหมือนจนัทร ์

6 01.07 พฒันางานการเงินและบญัชี การเบิก-

จา่ย 

งบประมาณ

ทุกประเภท 

เป็นไปตาม

โครงการ 

ต.ค.63 - 

ก.ย.64 

35,000.- - - - สถานศึกษามีงบประมาณเพียงพอต่อ  

การบริหารจดัการ 

- การบริหารจดัการเป็นไปตามแผน

และโครงการท่ีก าหนดไว ้

นางทิพวรรณ          

หงษ์แกว้ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

7 01.08 โครงการเรียนฟรีอยา่งมี

คุณภาพ 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - - - นักเรียนทุกคนมีหนังสือเรียน 

เคร่ืองแบบนักเรียนและอุปกรณก์าร

เรียนท่ีดีมีคุณภาพและนักเรียนมีความ

พึงพอใจ 

- นักเรียนทุกคนมีความรูค้วามสามารถมี

ทกัษะและคุณลกัษณะตามจุดเนน้ของ

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษา 

นางนงนุช แสนเงิน 

8 01.09 บริหารจดัการรายได ้

สถานศึกษา 

บริหาร

จดัการดว้ย

ระบบ

คุณภาพ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 600,000.- -  มีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ

ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลท าใหก้าร

ด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงคข์อง

โครงการ 

-  นักเรียนและผูป้กครองมีความพึงพอใจใน

การจดัการศึกษาของโรงเรียนล าปาง

กลัยาณีในระดบัดีมาก 

-  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี

ความรกั ความสามคัคี มุง่มัน่ใน             

การท างานและมีความสุขในการท างาน 

นางนงนุช แสนเงิน 

9 01.10 การระดมทุนเพื่อการจดั

การศึกษาขัน้พื้ นฐาน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - - - ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 

-  การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ 

- นักเรียนทุกคนไดร้บัการศึกษาอยา่งมี

คุณภาพ 

นางนงนุช แสนเงิน 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 01.16 พฒันาเทคโนโลยเีพื่อ 

การศึกษา 

นักเรียน    

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

1,300,000.

- 

- 1,200,000.

- 

นักเรียน ครู บุคลากรของสถานศึกษา 

ผูป้กครองและผูร้บับริการ มีความพึงพอใจ

ในการบริหาร และการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 

นายดุษฎี ศรีทรงราช 

 

11 01.17 พฒันางานแผนงานและ 

สารสนเทศ 

โรงเรียนมี

ขอ้มลูและ

ระบบ

สารสนเทศ

ท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้น 

เป็นปัจจุบนั 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

150,000.- - - - โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณ

ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

- โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

-  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และนักเรียน 

สามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล

สารสนเทศของโรงเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

-  นักเรียน ผูป้กครอง ครูและผูเ้ก่ียวขอ้งมี

ความพึงพอใจในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนในระดบัมาก 

นางนงนุช แสนเงิน 

12 01.19 พฒันางานสิทธิประโยชน์ งานสิทธิ

ประโยชน์มี

การบริหาร

จดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 87,000.- -  โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณแ์ละครุภณัฑท่ี์มี

คุณภาพอยา่งพอเพียงต่อการบริหาร

จดัการ 

-  งานสิทธิประโยชน์ท างานเป็นระบบมี

คุณภาพ 

นางนงนภสั พงศ์

สุพฒัน์ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

13 01.20 งบไปราชการ ผูบ้ริหาร ครู

และ

บุคลากร 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

250,000.- - - - ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร มีงบไป

ราชการเพียงพอ 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

14 01.21 งบส ารองจา่ย  ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

1,200,000.

- 

- - - การบริหารมีประสิทธิภาพ นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

15 01.22 ค่ากระแสไฟฟ้า นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

2,000,000.

- 

- 2,400,000.- - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี 

เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

16 01.23 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

200,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี 

เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

17 01.24 ค่าน ้าประปา นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

10,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี

เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ      

พอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

18 01.25 ค่าไปรษณีย ์ นักเรียน  

 ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

30,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี

เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ      

พอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

19 01.26 ค่าโทรศพัท ์ นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

40,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี

เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ      

พอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

20 01.27 ก าจดัขยะมลูฝอยและส่ิง

ปฏกิูล 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

40,000.- - - - โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ี

เพียงพอ มีคุณภาพและมีการบริหาร

จดัการเป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นางสาวดวงเดือน  

จิตอารีย ์

21 02.09 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

นักเรียน  

ไม่ต า่กว่า

300 คน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 400,000.- - นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความ

พรอ้มมากขึ้ นในการท่ีจะท าการสอบ

หรือการแขง่ขนัโครงการพิเศษต่าง ๆ 

นายสมชาย ใจไหว 

22 03.09 รกัษาความปลอดภยัใน 

สถานศึกษา 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

25,000.- - 10,000.- - นักเรียน ครู และบุคลากร ไดร้บั

ความคุม้ครองดูแลทรพัยสิ์นและความ

ปลอดภยั 

- ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในระบบ

ดูแลความปลอดภยัแก่นักเรียน 

- สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บั

ผูป้ฏบิติังาน 

- นักเรียนมีความรูเ้ร่ืองวินัยจราจร 

นายสมบรูณ ์ 

เหมือนจนัทร ์
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

23 04.01 พฒันากลุ่มงานบริหารทัว่ไป มีระบบการ

ท างานท่ีม ี

ประสิทธิภาพ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

50,000.- - 30,000.- - บุคลากรในกลุ่มบริหารทัว่ไปมีระบบ

บริหารงานในกลุ่มงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ไดม้าตรฐาน 

- ผูร้บับริการไดร้บัความสะดวก ประทบัใจ

และพึงพอใจในการปฏิบติังานกลุ่มบริหาร

ทัว่ไป 

นางสาวสมพร  

กอนเช้ือ 

24 04.02 พฒันางานประชาสมัพนัธ ์ ครู นักเรียน 

ผูป้กครองและ

ชุมชน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

50,000.- - 250,000.- - ผูบ้ริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนทราบและน าขอ้มลูขา่วสารไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานภายนอก

ทราบและไดร้บัประโยชน์จากขอ้มลูขา่วสาร

ของโรงเรียน มีความเขา้ใจและมี

ความสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั เกิดเครือขา่ย

ระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ

โรงเรียนมีภาพลกัษณท่ี์ดี 

- นักเรียนไดฝึ้กสมรรถนะความสามารถใน

การสื่อสาร มีความเขา้ใจกระบวนการ

ท างานประชาสมัพนัธ ์พฒันาตนเองและมี

สว่นร่วมพฒันางานประชาสมัพนัธข์อง

โรงเรียน            อนัเป็นประโยชน์ต่อการ

น าไปประยุกตใ์ชใ้นอนาคต 

น.ส.ศศลกัษณ ์

เครือนันตา 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

25 04.03 พฒันาพิพธิภณัฑเ์พื่อ

การศึกษา โรงเรียนล าปาง

กลัยาณี 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

25,000.- -  - ครู นักเรียนทุกระดบัชั้น บุคลากรและ

ประชาชนทัว่ไปไดใ้ชห้อ้งพิพธิภณัฑเ์พื่อ

การศึกษาเป็นแหล่งเรียนรูไ้ดเ้ต็มตาม

ศกัยภาพ 

- หอ้งพิพิธภณัฑเ์พื่อการศึกษาโรงเรียน

ล าปางกลัยาณี ไดร้บัการพฒันาและ

เป็นแบบอยา่งในการพฒันา ปลุก

จิตส านึกเยาวชนใหต้ระหนักและเห็น

คุณค่าวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

น.ส.ศศลกัษณ ์

เครือนันตา 

26 04.10 พฒันาอาคารสถานท่ี 

ระบบสาธารณูปโภคและ 

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

700,000.- - - - โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเรียน

หอ้งศูนยต่์างๆ  อุปกรณ ์โต๊ะ เกา้อี้  เพียงพอ

กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

- โรงเรียนมีความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภค

พื้ นฐาน แหล่งเรียนรู ้การส่งเสริมสุขภาพ

สวสัดิการและการบริการท่ีเพียงพอต่อ

ผูร้บับริการ 

- โรงเรียนมีพื้ นท่ีส าหรบัการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

ของนักเรียนอย่างพอเพียง เหมาะสมในการ

สนับสนุนกระบวนการบริหารการจดั

การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

นายยุทธนา  

เถียรประภากุล 

 

 

 

-
 1

0
0

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

27 04.11 รกัษาความสะอาดอาคาร 

เรียน และอาคารประกอบ 

อาคารเรียน 

อาคารประกอบ 

หอ้งน ้า มคีวาม

สะอาดถกู 

สุขลกัษณะ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

150,000.- - - - โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี อาคารเรียน 

อาคารประกอบ หอ้งปฏิบติัการ 

หอ้งเรียน หอ้งศูนยต่์าง ๆ อุปกรณ์ โต๊ะ 

เกา้อ้ี เพียงพอกบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน 

- โรงเรียนมีความพรอ้มดา้น

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แหล่งเรียนรู ้การ

ส่งเสริมสุขภาพ สวสัดิการและการบริการ

ท่ีเพียงพอต่อผูร้บับริการ 

- โรงเรียนมีพ้ืนท่ีส าหรบักาจดักิจกรรมต่าง 

ๆ ของนักเรียนอยา่งเพียงพอ เหมาะสมใน

การสนับสนุนกระบวนการบริหารจดัการ

การศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

นายบุญฑริกา  

วงศค์ าลือ 

28 04.12 พฒันาภูมิทศัน์และ

ส่ิงแวดลอ้มโรงเรียน 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

120,000.- - - - นักเรียน ครูและบุคลากร ตลอดจนผู ้

มาใชบ้ริการมีความสุข และมี

สุขภาพจิตท่ีดีใชป้ระโยชน์ท่ีไดร้บั เอื้ อ

ต่อการศึกษาและพฒันาตนเองได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

นายยุทธนา  

เถียรประภากุล 

 

29 04.14 พฒันาการบริการงาน

โสตทศันูปกรณ ์

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

100,000.- - - - ระบบเสียงของโรงเรียนดีขึ้ น 

- นักเรียนไดใ้ชอุ้ปกรณท่ี์ทนัสมยัมากขึ้ น 

นายพรหมรงัษี  

ทรงศรีสกุล 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

30 04.15 โครงการผลิตน ้าเพื่อการ

อุปโภคบริโภค 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค. 63 – 

ก.ย.64 

350,000.- - 250,000.- - มนี ้าใชเ้พื่อการอุปโภคท่ีไดม้าตรฐาน

และเพียงพอ 

- มนี ้าด่ืม RO เพื่อการบรโิภคท่ีได้

มาตรฐาน 

- นักเรยีน ครแูละบุคลากรมสุีขภาพ

และพลนามยัที่ดี 

นายทศวฒัน์  

หอมแก่นจนัทร ์

31 04.16 ปรบัปรุงโครงสรา้งพื้ นฐาน นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- 749,000.- 345,000.- - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มี

ความพึงพอใจในการใชอ้าคาร

สถานท่ี อาคารประกอบ หอ้งเรียน 

หอ้งปฏบิติัการ หอ้งศูนยว์ิชาการ 

- นักเรียน ผูป้กครอง ครู บุคลากร 

และผูเ้กี่ยวขอ้ง มีความประทบัใจใน

การใชบ้ริการอาคารสถานท่ี ระบบ

สาธารณูปโภคของโรงเรียน 

- นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้ นและเป็นผูม้ีคุณลกัษณะเป็นไป

ตามอตัลกัษณข์องโรงเรียน 

- หน่วยงานการศึกษา ชุมชน 

ผูป้กครอง และผูเ้กี่ยวขอ้งมีความพึง

พอใจในการจดัการศึกษาของ

โรงเรียน 

นายชลอ  

ประชุมฉลาด 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

32 04.19 อนุรกัษ์พลงังานภายใน

สถานศึกษา 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

600,000.- - - - นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนมี

ความตระหนักในการใชพ้ลงังานอยา่ง

ประหยดั 

- ค่าใชจ้่ายพลงังานไฟฟ้าของโรงเรียน

เป็นไปอยา่งประหยดั 

-  อุปกรณไ์ฟฟ้าทุกชนิดของโรงเรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานประหยดัพลงังาน

และไดร้บัการบ ารุงรกัษาตามระยะเวลา

ท่ีก าหนด 

นายทศวฒัน์  

หอมแก่นจนัทร ์

33 07.02 Marine aquarium  นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

75,000.- - - - ครูและนักเรียน มีส่ือของจริง

ประกอบการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรชี์วภาพ และสาขาวชิาท่ี

เกี่ยวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ครู นักเรียน และชุมชน มีความรู ้

ความเขา้ใจ เกิดความตระหนักและ

เห็นคุณค่าของระบบนิเวศและ

ทรพัยากรธรรมชาติทางทะเล 

นางนาริฐา อินถา

นะ 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

34 10.02 พฒันาส่งเสริมผูม้ี

ความสามารถทางดา้นกีฬา

และกรีฑา 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

95,000.- - 40,000.- - นักเรียนไดม้ีการพฒันาทกัษะ

กระบวนการ การออกก าลงักายและการ

เล่นกีฬาสู่         มาตรฐานท่ีดีขึ้ น ซ่ึง

ส่งผลใหไ้ดร้บัชยัชนะในการแขง่ขนัระดบั

เขต ระดบัภาค และระดบัชาติ  

ตามล าดบั 

- นักเรียนปฏิบติัตามกฎ กติกา หนา้ท่ีท่ี

รบัผิดชอบ เคารพสิทธ์ิของตนเองและ

ผูอ่ื้น มีความมุง่มัน่ในการท างานเป็นทีม

และมีน ้าใจนักกีฬา    

- ครูผูฝึ้กสอน ครูผูค้วบคุมทีม มีความรู ้

น าทกัษะกระบวนการเทคนิควธีิการใหม ่

ๆ  มาพฒันานักกีฬาในดา้น

ความสามารถใหเ้ต็มตามศกัยภาพสู่

มาตรฐานสากล 

นายจีรศกัด์ิ ถา

น้อย 
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

35 11.05 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางดา้น

นาฏศิลป์ 

นักเรียน 

สาระนาฏศิลป์ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - - - ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถดา้น

นาฏศิลป์ไดร้บัการพฒันาดีขึ้ นจน

สามารถแสดงกิจกรรมนาฏศิลป์ใน

ระดบัต่างประเทศ 

นางระววิรรณ ภกัดี 

36 12.06 พฒันางานส านักงานกลุ่ม

สาระการงานอาชีพฯ 

ครูผูส้อน ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

42,000.- - 70,000.- - นักเรียนมีแนวทางในการประกอบ

อาชีพอยา่งสุจริต 

- โรงเรียนมรีา้นกาแฟท่ีมีคุณภาพ

บริการแก่บุคลากร 

- ครูไดพ้ฒันาการเรียนการสอนอยา่ง

เต็มศกัยภาพ 

นายฐิติพงศ ์มิ่งเช้ือ 

รวม 8,017,000 749,000 5,802,000   

 14,568,000   
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   โรงเรยีนล าปางกลัยาณี 
 

กลยุทธท์ี่ 5   ขยายเครือขา่ยความร่วมมือในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา 
 

ช่ือโครงการ   การขยายเครือขา่ยความร่วมมือในการจดัการศึกษาและพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   โรงเรียนล าปางกลัยาณี (ฝ่ายอ านวยการ) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564 

 

1.  หลกัการและเหตผุล 

ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัภารกิจของส านักงานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ ดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัท่ีให้

ความส าคญัการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน มาร่วม

ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  

การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การ

เสริมสรา้ง ความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการตนเอง และการเตรียมความพรอ้มของประชากรไทย 

ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเอง และ

ท าประโยชน์แก่ครอบครวั ชุมชน และสังคมใหน้านท่ีสุด โดยรฐัใหห้ลกัประกนัการเขา้ถึงบริการและ

สวสัดิการท่ีมีคุณภาพอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง 

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) มี

เป้าหมายในการสรา้งระบบบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล โดยการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน ดงัน้ันรฐัตอ้งด าเนินการใหป้ระชาชนไดร้บัการศึกษาตามความตอ้งการในระบบ

ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีการเรียนรูต้ลอดชีวิต และจดัใหม้ีการร่วมมือกนัระหว่างรฐั องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชนในการจดัการศึกษาทุกระดับ โดยรฐัมีหน้าท่ีด าเนินการ ก ากบั ส่งเสริม 

และสนับสนุนใหก้ารจดัการศึกษาใหม้ีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 ไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ให ้“ส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 เป็นองคก์รคุณธรรม ทนัสมยั ผูน้ าดา้นคุณภาพ การศึกษา โดย

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าประสงค์

เพ่ือใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธแ์ละนวตักรรม มีภาวะผูน้ าทาง 

วิชาการ มีส านึกความรบัผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ เพ่ือใหส้ถานศึกษามี

ความเป็นอิสระในการบริหารงานและจดัการเรียนรู ้ร่วมมือกบัชุมชน ภาคเอกชน และผูเ้ก่ียวขอ้งใน

การจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ี จัดสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูใ้นทุกมิติเป็นโรงเรียน

นวตักรรม 
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ทั้งน้ีการประกนัคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) มาตรา 48 ก าหนดให้

หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัใหม้ีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อว่า 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ

เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรบัการ

ประเมินคุณภาพภายนอก   การประกนัคุณภาพการศึกษามีหลกัการ คือ 1) สรา้งความมัน่ใจและ

ความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา  2) การป้องกนัปัญหา ตอ้งมีการวางแผนและการเตรียมการ 3) 

ตั้งมัน่บนหลกัวิชาในการพฒันาหลกัวิชาชีพ 4) การด าเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมิน

ตนเองได ้5) การด าเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบติังานทุกระดบัทุกขั้นตอน 6) การสรา้งความรู ้

ทกัษะ และความมัน่ใจใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา 7) การประสานสมัพนัธใ์นองคก์รและบุคลากร

ในพ้ืนท่ี 8) การเนน้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 

ดงัน้ันเพ่ือเป็นการสรา้งความมัน่ใจวา่ผูเ้รียนไมว่า่จะอยูท่อ้งถ่ินใดก็ตามจะไดร้บัการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพใกลเ้คียงกัน จึงตอ้งมีการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกัดและการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 

 

2.  วตัถุประสงค ์  

1.  เพ่ือพฒันาการบริหารและการจดัการคุณภาพการศึกษาเขา้สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

2.  เพ่ือพฒันาครู ใหม้ีความรูค้วามสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีสนองตอบความ

แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมผูเ้รียนให้

เรียนรูไ้ดต้ามศกัยภาพ 

3.  เพ่ือพฒันาผูบ้ริหาร คร ูใหม้ีความรูค้วามสามารถในการเรียกใชข้อ้มลู นวตักรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย   

ดา้นผลผลิต (Outputs) 

1. มีบุคลากรเพียงพอส าหรบัการบริหารจดัการ 

2. บุคลากรของฝ่าย/หมวด/งาน ทุกคน มีความรูค้วามสามารถในการใชส่ื้อและ

นวตักรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตในการบริหารและจดัการเรียนการสอน 

3. ผูบ้ริหาร – ครู ทุกท่าน ไดร้บัการอบรม/สมัมนา อยา่งนอ้ย 1 ครั้ง/ปี 

4. ส านักงานฝ่าย/หมวด/งาน/ศูนยก์ารเรียน/หอ้งเรียน/หอ้งสมุด มีอุปกรณส์ านักงาน

และอุปกรณเ์ทคโนโลยีส าหรบัเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานตามเกณฑท่ี์เหมาะสม 

5. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

6. มีเครือขา่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากขึ้ นและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes) 

โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบติังาน การจดัการเรียนการสอน 

สามารถใชเ้ทคโนโลยีช่วยในการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอ้มทั้งมีระบบ

สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ พรอ้มทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

4.  งบประมาณ 

 งบบุคลากร     - บาท 

 งบด าเนินการ     -     บาท 

 งบลงทุน     - บาท 

 งบเงินอุดหนุน    160,000 บาท 

 เงินนอกงบประมาณ 3,250,000        บาท 

รวมเงิน  3,410,000  บาท 
 

 (สามลา้นสี่แสนหน่ึงหม่ืนบาทถว้น)
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5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

1 01.04 พฒันางานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พื้ นฐาน 

การด าเนินงาน

และกิจกรรม

ต่าง ๆ ของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้

พื้ นฐานเป็นไป

ตามระเบียบ

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 40,000.- - การด าเนินงานการจดัการศึกษาของ

โรงเรียน มีคุณภาพไดม้าตรฐานตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

นางสาวแพรพลอย 

ค าปิงบุตร 

2 01.18 พฒันางานประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

ครู – 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

160,000.- - 100,000.- - โรงเรียนจดัการศึกษาไดต้าม

มาตรฐาน ท่ีก าหนดและผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

- นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้ น 

- คณะกรรมการบริหาร น าผลการ

ประเมินมาใชใ้นการปรบัปรุงพฒันา

องคก์ร เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย

ท่ีก าหนด 

- นักเรียน ผูป้กครองและผูเ้กี่ยวขอ้งมี

ความพึงพอใจการจดัการศึกษาของ

โรงเรียน 

นายทศวฒัน์  

หอมแก่นจนัทร ์

 

 

 

-
 1

0
9

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

3 02.14 หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

ส่ิงแวดลอ้ม ม.ตน้ 

นักเรียน

หอ้งเรียน

พิเศษ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 1,200,000.

- 

- เพื่อใหนั้กเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางดา้นทางวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษและ

เทคโนโลย ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้ น 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะทางดา้นทางวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษและ

เทคโนโลย ีเพียงพอส าหรบัการศึกษา

ต่อและใชใ้นการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

- ครูผูส้อนหอ้งเรียนพิเศษจดักิจกรรม

การเรียนรูไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

มีความสุข 

- นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ทางดา้นทางวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษและ

เทคโนโลย ีไดร้บัการพฒันาครอบคลุม

ทั้งทางดา้นอารมณ ์ สงัคม  สติปัญญา 

และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และมี

ความเป็น L.K.S. SMART Student 

นายชลอ  

ประชุมฉลาด 

 

 

-
 1

1
0

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

4 02.15 หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละ

ส่ิงแวดลอ้ม ม.ปลาย 

นักเรียน

หอ้งเรียน

พิเศษ 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 1,200,000.

- 

- นักเรียนหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตรม์ี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทุกรายวชิา

เพ่ิมสูงขึ้ นกวา่เดิม 

- นักเรียนมีความรูค้วามสามารถและ

ทกัษะในทุกรายวิชาเพียงพอส าหรบัการ

ท าวจิยัเบ้ืองตน้ การศึกษาต่อและใชใ้น

การด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 

- นักเรียนไดร้บัการพฒันาทางดา้น

รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม สติปัญญา 

และมีคุณสมบติัตามอตัลกัษณข์อง

นักเรียนล าปางกลัยาณี 

นางศิริญา  

ยศบุญเรือง 

5 02.17 ความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนล าปางกลัยาณีกบั

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์

นักเรียน

หอ้งเรียน

พิเศษ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 50,000.- - นักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตรอ์ยา่งมีความสุขและมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการ

ประเมินระดบัชาติขั้นพื้ นฐานสูงขึ้ น 

 - นักเรียนมีความรู ้ความสามารถและ

ทกัษะทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์

เพียงพอส าหรบัการศึกษาต่อและมีความ

เป็น L.K.S. Smart Student 

- ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และมีความเป็น L.K.S. 

Smart Teacher 

นายนพพร ปุกค า 

 

 

-
 1

1
1

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ งบเงิน

อุดหนุน 

งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

6 02.22 มุ่งสู่โอลิมปิกวชิาการ นักเรียนท่ีเขา้

ร่วมโครงการ

ในแต่ละ

สาขาวชิา 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 40,000.- นักเรยีนท่ีเขา้ร่วมโครงการผ่านการ

ประเมนิความรูค้วามสามารถเพือ่เขา้รบั 

การอบรมในค่ายโอลิมปิกวชิาการ สอวน.   

ค่าย 1 

กลุ่มสาระ

วทิยาศาสตร,์ 

คณิตศาสตร,์  

สงัคมศึกษาฯ และ

คอมพิวเตอร ์

7 03.06 พฒันาคุณภาพงานเครือขา่ย

ผูป้กครองโรงเรียนล าปาง

กลัยาณี 

นักเรียน 

ทุกคน 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 40,000.- - คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองมี

ความสมัพนัธท่ี์ดีและมสี่วนร่วมในการ

เสนอแนะแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

- มคีณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้งจากการประชุม

ผูป้กครองนักเรยีนในแต่ละปีการศึกษา

ใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

- ผูป้กครองนักเรยีนมคีวามสมัพนัธท่ี์ดี

และมคีวามศรทัธาเชื่อมัน่การจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 

- ผูป้กครองนักเรยีนและคณะกรรมการ

เครือข่ายผูป้กครองรบัรูถึ้งการน าระบบ

เทคโนโลยขีองโรงเรยีนมาใช้

ติดต่อสื่อสารกบัผูป้กครองโรงเรยีนอยา่ง

รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

นายกฤชณ์ิพจน์ 

สะอาด 

 

 

-
 1

1
2

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

8 04.17 พฒันางานและกจิกรรม

สมาคมผูป้กครองและครู  

ล าปางกลัยาณี 

การบริหาร 

จดัการ มี

ประสิทธิภา

พ และเป็น

ระบบ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 130,000.- - การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน    

มีประสิทธิภาพ 

- ผูเ้รียน  ผูป้กครอง  ครู  และบุคลากร    

มีความพึงพอใจในการจดัการศึกษา 

- คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและ  

ครู ฯ มีความมัน่ใจการบริหารงานของ

สมาคมฯ 

- สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียน

ล าปางกลัยาณี มีผลการด าเนินท่ีเป็น

รูปธรรมและเป็นท่ีพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้ง 

นายชลอ  

ประชุมฉลาด 

9 04.18 พฒันางานสวสัดิการและ

ชุมชนสมัพนัธ ์

นักเรียน 

ทุกคน 

 

ต.ค.63 –  

ก.ย.64 

- - 250,000.- - มีส่วนร่วมในการสรา้งความสัมพนัธ์

และร่วมกิจกรรมสรา้งสรรคก์บัชุมชน     

- ผู ้ปกครอง ผู ้มีอุปการคุณต่อทาง         

โรงเรียนและบุคลากรภายโรงเรียน

ไดร้ับการเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจ

ในโอกาสต่าง ๆ อยา่งสม า่เสมอ 

- ชุมชน ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า สมาคมฯ 

และหน่วยงานภาครฐัและเอกชนไดร้ับ

ความร่วมมืออย่างดีในการจดักิจกรรม

ต่างๆ 

นางสาวพชิญร์ศัม์ิ  

ยพูานิช 

 

 

 

 

 

-
 1

1
3

 -
 



 

5. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาด าเนินการ 

ท่ี 
รหสั  

กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  

(ผลผลิต) 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่าจะไดร้บั  

(ผลลพัธ)์ 
ผูร้บัผิดชอบ 

งบเงินอุดหนุน งบเงินลงทุน นอกงบประมาณ 

10 09.07 โครงการแลกเปล่ียนกบั

สถานศึกษาต่างชาติ 

นักเรียน

แผนการ

เรียนญ่ีปุ่น 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

- - 200,000.- - นักเรียนมีเจตคติท่ีดี มีความรู ้มี

ทกัษะทางภาษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนตามมาตรฐานหลกัสูตร 

- นักเรียนมีความถนัดทางดา้นภาษาให้

มีความเลิศตามมาตรฐานสากล 

สามารถส่ือสารและท ากจิกรรมร่วมกบั

ชาวต่างชาติได ้

- นักเรียนไดเ้รียนรูภ้าษาต่างประเทศท่ี

สอง จากประสบการณต์รง 

- นักเรียนมีภูมิคุม้กนัต่อความ

เปล่ียนแปลงในสงัคมวฒันธรรม

สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมี

คุณภาพและภาคภูมิใจ 

นางนพพร  

ปรียานนท ์

รวม 160,000  3,250,000   

 3,410,000   
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บทที ่3 

สรุปงบประมาณ รายรบั-รายจา่ย/งบพฒันาตามประเด็นกลยุทธ ์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

สรุปประมาณการรายรบังบประมาณประเภทต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 41,143,120.00 3,302,805.00 44,445,925.00 

- เงินประจ าต าแหน่ง 12,245,100.00 - 12,245,100.00 

- ค่าจา้งประจ า (ลูกจา้งประจ า) 2,131,560.00 - 2,131,560.00 

- ค่าจา้งชัว่คราว 474,000.00 9,050,880.00 9,524,880.00 

รวม 55,993,780.00 12,353,685.00 68,347,465.00 

2. เงินอุดหนุน    

- เงินอุดหนุนรายหวั 11,479,000.00 - 11,479,000.00 

- เงินอุดหนุนกิจกรรมนักเรียน 2,900,640.00 - 2,900,640.00 

- ค่าสาธารณูปโภค - 2,000,000.00 2,000,000.00 

รวม 14,379,640.00 2,000,000.00 16,379,640.00 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภณัฑ ์ - - - 

- ค่าท่ีดิน/ส่ิงปลูกสรา้ง - - - 

รวม - - - 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจยัพ้ืนฐาน 25,500.00 - 25,500.00 

- อุปกรณ์การเรียน 1,441,380.00 - 1,441,380.00 

- หนังสือเรียน 3,430,843.00 - 3,430,843.00 

- ชุดนักเรียน 1,556,100.00 - 1,556,100.00 

รวม 6,453,823.00 - 6,453,823.00 

5. ระดมทุนตามโครงการ    

- หอ้งเรียนพิเศษ Smart Science - 2,400,000.00 2,400,000.00 

- เงินสมาคมผูป้กครองและครู - 1,510,000.00 1,510,000.00 

- เงินประกนัอุบติัเหตุ - 750,000.00 750,000.00 

- เงินสอนคอมพิวเตอร ์ - 1,200,000.00 1,200,000.00 

- เงินรายไดส้ถานศึกษา - 1,763,248.00 1,763,248.00 

รวม - 7,623,248.00 7,623,248.00 

รวมทั้งส้ิน 76,827,243.00 21,976,933.00 98,804,176.00 
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สรุปงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจ ประจ  าปีงบประมาณ 2563 

ภารกิจ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม 

1. งบเงินเดือน    

- เงินเดือน (ครู) 41,143,120.00 3,302,805.00 44,445,925.00 

- เงินประจ าต าแหน่ง 12,245,100.00 - 12,245,100.00 

- ค่าจา้งประจ า 

(ลกูจา้งประจ า) 

2,131,560.00 - 2,131,560.00 

- ค่าจา้งชัว่คราว 474,000.00 9,050,880.00 9,524,880.00 

รวม 55,993,780.00 12,353,685.00 68,347,465.00 

2. งบด าเนินการ    

- ค่าตอบแทน/วสัดุใชส้อย 12,215,086.19 1,200,000.00 13,415,086.19 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุ - 750,000.00 750,000.00 

- ค่าสาธารณูปโภค 2,067,427.47 1,519,308.00 3,586,735.86 

รวม 14,282,513.66 3,469,308.00 17,751,822.05 

3. งบลงทุน    

- ค่าครุภณัฑ ์ 2,165,852.00 460,510.00 2,626,362.00 

- ค่าท่ีดิน/ส่ิงปลกูสรา้ง - - - 

รวม 2,165,852.00 460,510.00 2,626,362.00 

4. งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี    

- อุดหนุนปัจจยัพื้ นฐาน 279,000.00 - 279,000.00 

- อุปกรณก์ารเรียน 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. เงินส ารองจ่าย 1,154,024.60 - 1,154,054.60 

รวมทั้งสิ้ น 80,486,684.66 16,283,503.00 96,724,212.65 
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สรุปงบประมาณรายจา่ยตามกลยุทธแ์ละตามโครงการ ปีงบประมาณ 2564 

กลยุทธท่ี์ โครงการ เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

1. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ตาม

ค่านิยมของคนไทย 12 

ประการ 

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ตามค่านิยมหลกัของ     

คนไทย 12 ประการ 

1,405,500.- 1,130,000.- 2,535,500.- 

2. พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู ้

และทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู ้

และทกัษะในศตวรรษท่ี 

21 

4,719,580.- 5,520,000.- 10,239,580.- 

3. พฒันาครูและบุคลากรใน

สถานศึกษาใหมี้ความ

เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

พฒันาบุคลากรทางการ 

ศึกษาโรงเรียนล าปาง

กลัยาณี ใหมี้ความ

เช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

270,000.- 10,130,000.- 10,400,000.- 

4. ส่งเสริมการใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศใน  

การบริหารจดัการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

พฒันาระบบเทคโนโลย ี

พฒันาแหล่งเรียนรู ้

อาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม

สุขภาพและการบริการ

ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการศึกษา 

8,017,000.- 

749,000.- 

    (งบลงทุน)   

5,802,000.- 14,568,000.- 

5. ขยายเครือขา่ยความ

รว่มมือ ในทุกภาคส่วน มี

ส่วนรว่มในการจดัการศึกษา 

ขยายเครือขา่ยความ

รว่มมือในการจดั

การศึกษาและพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพการ

จดัการศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

160,000.- 3,250,000.- 3,410,000.- 

รวม 15,321,080.- 25,832,000.- 41,153,080.- 

รวมทั้งสิ้ น 
41,153,080.- 

(ส่ีสิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนหา้หม่ืนสามพนัแปดสบิบาทถว้น) 
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กลยุทธอ์งคก์ร/กิจกรรมหลกั/โครงการ ปีงบประมาณ 2564 

กลยุทธอ์งคก์ร โครงการหลกั แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

1.  ปลกูฝังใหผู้เ้รียนมี

คุณธรรม จริยธรรม 

ตามค่านิยมไทย 12 

ประการ (ดา้นคุณภาพ

ผูเ้รียน) 

1. ปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมตาม

ค่านิยมหลกัของ   

คนไทย 12 ประการ 

02.13 โครงการเพศศึกษารอบดา้น 

02.19 โครงการโรงเรียนสุจริต 

03.01 โครงการพฒันางานฝ่ายกิจการ

นักเรียน 

03.02 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน 

10,000.- 

20,000.- 

175,000.- 

 

250,000.- 

 

  03.03 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

110,000.- 

  03.04 โครงการพฒันางานธนาคาร

โรงเรียน 

10,000.- 

  03.05 โครงการพฒันางานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและคณะสี 

150,000.- 

  03.07 โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด                  

ยาเสพติดและอบายมุข 

25,000.- 

  03.08 โครงการหอ้งเรียนสีขาว 

03.10 โครงการเสริมสรา้งระเบียบวินัย

โรงเรียน 

35,000.- 

10,500.- 

  04.04 โครงการพฒันางานอนามยั

โรงเรียน 

120,000.- 

  04.05 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000.- 

  04.06 โครงการวยัใสใส่ใจสุขภาพ ลด

ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ ์ (เร่ิม

อว้น, อว้น) 

20,000.- 

  04.07 โครงการพฒันางานโภชนาการและ

โรงอาหาร 

500,000.- 

  04.08 โครงการพฒันางานสวสัดิการ

รา้นคา้ 

100,000.- 

  04.09 โครงการกิจกรรมวนัส าคญัของ

โรงเรียน 

400,000.- 

  04.13 โครงการกิจกรรม 5 ส 30,000.- 

  13.03 โครงการพฒันากิจกรรมยุวกาชาด 350,000.- 

  13.04 โครงการพฒันากิจกรรมลูกเสือ 180,000.- 

  13.06 โครงการพฒันาเครือขา่ยนักเรียน

เพื่อนท่ีปรึกษา (youth Counselor 

: YC) 

20,000.- 

  13.07 โครงการพฒันาทกัษะชีวิตในการ

รบัมือกบัสถานการณแ์ละภยัพิบติั 

- 
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2.  พฒันาใหผู้เ้รียนมี

ความรูแ้ละทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 

2. พฒันาผูเ้รียนมี

ความรูแ้ละทกัษะใน

ศตวรรษท่ี 21 

02.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอน 

02.02 โครงการพฒันาการใชห้ลกัสูตร

สถานศึกษา 

1,184,000.- 

 

40,000.- 

  02.03 โครงการพฒันาระบบการนิเทศ

ภายใน 

40,000.- 

 

  02.04 โครงการพฒันาทกัษะกระบวนการ 

เรียนรูแ้บบบรูณาการและการคดิสู่

หอ้งเรียน 

20,000.- 

 

  02.05 โครงการขบัเคล่ือนหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่หอ้งเรียน 

50,000.- 

 

  02.07 โครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

20,000.- 

  02.08 โครงการพฒันาระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

50,000.- 

  02.10 โครงการเติมความรูมุ้่งสู่

ความส าเร็จ 

250,000.- 

  02.11 โครงการคา่ยวชิาการและทศัน

ศึกษา 2563 ม.ปลาย 

360,580.- 

  02.12 โครงการกลัยาณีนิทศัน์ 2563 100,000.- 

  02.16 โครงการพฒันาโรงเรียนมาตรฐาน

สู่สากล 

50,000.- 

  02.18 โครงการพฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียน

และระบบบริหาร  ICT 

300,000.- 

  02.20 โครงการพฒันางานหอ้งสมุดให้

เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

216,000.- 

  02.21 โครงการปลูกศิษยร์กัเป็นนักอ่าน 

04.20 โครงการซุม้ประตูป่า 

40,000.- 

25,000.- 

  05.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวชิาภาษาไทย 

144,000.- 

  05.02 โครงการส่งเสริมวินัยรกัการอา่น 25,000.- 

  06.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวชิาสงัคมศึกษา

ฯ 

200,000.- 

  07.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระวชิา

วิทยาศาสตร ์

400,000.- 

  07.03 ส่งเสริมทกัษะชีวิตทางดา้นชีววิทยา 

07.04 โครงการพฒันาการเรียนการสอน

สาระเทคโนโลย ี

30,000.- 

272,000 

  08.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน

การสอนกลุ่มสาระวชิาคณิตศาสตร ์

178,000.- 
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กลยุทธอ์งคก์ร โครงการหลกั แผนงบประมาณ/โครงการ งบประมาณ 

  09.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาองักฤษ 

160,000.- 

  09.02 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาฝรัง่เศส 

46,000.- 

  09.03 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาญ่ีปุ่น 

48,000.- 

  09.04 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาจีน 

48,000.- 

  09.05 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาภาษาเกาหลี 

44,000.- 

  09.06 โครงการเรียนกบัเจา้ของภาษา 3,000,000.- 

  09.08 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ

นักเรียน หอ้งเรียนพิเศษ MEP 

1,505,000.- 

  10.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ  

พลศึกษา 

182,000.- 

  11.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

สาระทศันศิลป์ 

56,000.- 

  11.02 โครงการพฒันาการเรียนการสอน

วิชานาฏศิลป์ 

58,000.- 

  11.03 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาดนตรีสากล 

292,000.- 

  11.04 โครงการพฒันาการเรียนการสอน 

วิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้ นเมือง 

126,000.- 

 

  11.06 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพ

นักเรียนพิเศษดนตรีไทย 

30,000.- 

  12.01 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาเกษตรกรรม 

50,000.- 

  12.02 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาคหกรรม 

100,000.- 

  12.03 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิาธุรกิจศึกษา 

60,000.- 

  12.04 โครงการพฒันาคุณภาพการเรียน 

การสอนวชิางานช่างอุตสาหกรรม 

,000.- 

  13.01 โครงการพฒันาการจดักิจกรรม

นักเรียน 

290,000.- 

  13.02 โครงการพฒันาการจดักิจกรรม  

แนะแนว 

58,000.- 

  13.05 โครงการพฒันาการเรียนรูนั้กเรียน 

เรียนรวม 

12,000.- 
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3.  พฒันาครูบุคลากรใน

สถานศึกษาใหมี้ความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3. พฒันาบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียน

ล าปางกลัยาณีใหมี้

ความเช่ียวชาญทาง

วชิาการ 

01.11 โครงการพฒันางานบุคลากรและ

วางแผนอตัราก าลงั 

01.12 โครงการจา้งครูผูเ้ช่ียวชาญวชิาเฉพาะ 

01.13 โครงการจา้งบุคลากรปฏบิติังานใน

โรงเรียน 

30,000.- 

 

1,800,000.- 

 

7,800,000.- 

  01.14 โครงการพฒันาครสูู่มืออาชีพ 30,000.- 

  01.15 โครงการการศึกษาดูงานของคณะครู 

บุคลากร โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

700,000.- 

  02.06 โครงการส่งเสริมการท างานวิจยัเพื่อ

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

40,000.- 

4.  สง่เสริมการใชร้ะบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศใน

การบรหิารจดัการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

4. พฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พฒันาแหล่งเรียนรู ้

อาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริม

สุขภาพและการ

บริการทางการศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดั

การศึกษา 

01.01 โครงการพฒันางานส านักงาน

ผูอ้ านวยการ 

01.02 โครงการพฒันางานฝ่ายอ านวยการ 

01.03 โครงการพฒันางานสารบรรณ 

01.05 โครงการพฒันางานพสัดุและครุภณัฑ ์

01.06 งบค่าบ ารุงรกัษายานพาหนะ 

01.07 โครงการพฒันางานการเงินและบญัชี 

01.08 โครงการเรียนฟรีอยา่งมคุีณภาพ 

01.09 โครงการบริหารจดัการเงินบริหาร 

สถานศึกษา 

110,000.- 

 

55,000.- 

35,000.- 

100,000.- 

 

200,000.- 

35,000.- 

- 

600,000.- 

  01.10 โครงการระดมทุนเพื่อจดัการศึกษา 

ขัน้พื้ นฐาน 

- 

  01.16 โครงการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ

การศึกษา 

2,500,000.- 

  01.17 โครงการพฒันางานแผนงานและ

สารสนเทศ 

150,000.- 

  01.19 โครงการพฒันางานสิทธิประโยชน์ 87,000.- 

  01.20 งบไปราชการ 250,000.- 

  01.21 งบส ารองจ่าย 1,200,000.- 

  01.22 งบค่ากระแสไฟฟ้า 4,400,000.- 

  01.23 งบค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 200,000.- 

  01.24 งบค่าน ้าประปา 10,000.- 

  01.25 งบค่าไปรษณีย ์ 30,000.- 

  01.26 งบค่าโทรศพัท ์ 40,000.- 

  01.27 งบค่าก าจดัขยะมลูฝอย+ส่ิงปฏกิูล 40,000.- 

  02.09 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

400,000.- 
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  03.09 โครงการรกัษาความปลอดภยัใน

สถานศึกษา 

35,000.- 

  04.01 โครงการพฒันางานฝ่ายบริหาร

ทัว่ไป 

80,000.- 

  04.02 โครงการพฒันางานประชาสมัพนัธ ์ 300,000.- 

  04.03 โครงการพฒันาพิพธิภณัฑเ์พื่อ

การศึกษา โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

25,000.- 

  04.10 โครงการพฒันาอาคารสถานท่ี

ระๆบบสาธารณูปโภคและ

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

700,000.- 

  04.11 โครงการรกัษาความสะอาดอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 

150,000.- 

 

  04.12 โครงการพฒันาภูมิทศัน์และ

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

120,000.- 

 

  04.14 โครงการพฒันาการบริการงาน

โสตทศันูปกรณ ์

100,000.- 

 

  04.15 โครงการผลิตน ้าเพื่อการอุปโภค 

บริโภค 

600,000.- 

 

  04.16 โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้ นฐาน 1,094,000- 

  04.19 โครงการอนุรกัษ์พลงังาน 600,000.- 

  07.02 โครงการ Marine Aquarium 75,000.- 

  10.02 โครงการพฒันาส่งเสริมผูม้ี

ความสามารถทางดา้นกีฬาและ

กรีฑา 

135,000.- 

  11.05 พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน

สาระนาฏศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 

- 

  12.06 โครงการพฒันางานส านักงานกลุ่ม

สาระการงานอาชีพฯ 

112,000.- 
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5.  ขยายเครือข่ายความ

รว่มมือใหทุ้กภาคสว่นมี

สว่นรว่มในการจดั

การศึกษา 

5. การขยายเครือข่าย 

ความรว่มมือในการ

จดัการศึกษาและ

พฒันาระบบประกนั

คุณภาพการจดั

การศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

01.04 โครงการพฒันางานคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัน้พื้ นฐาน 

01.18 โครงการพฒันางานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา 

02.14 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพนักเรียน

หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ม.ตน้ 

02.15 โครงการพฒันาอจัฉริยภาพนักเรียน

หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ม.

ปลาย 

40,000.- 

 

260,000.- 

 

1,200,000.- 

 

1,200,000.- 

  02.17 โครงการความร่วมมือระหวา่ง

โรงเรียนล าปางกลัยาณีกบัโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ์

50,000- 

  02.22 โครงการมุ่งสู่โอลิมปิกวชิาการ 40,000.- 

  03.06 โครงการพฒันาคุณภาพงาน

เครือขา่ยผูป้กครองโรงเรียนล าปาง

กลัยาณี 

40,000.- 

  04.17 โครงการพฒันางาน/กิจกรรม

สมาคมผูป้กครองและครู ล.ก. 

130,000.- 

  04.18 โครงการพฒันางานสวสัดิการและ

ชุมชนสมัพนัธ ์

250,000.- 

  09.07 โครงการแลกเปล่ียนกบั

สถานศึกษาต่างชาติ 

200,000.- 
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บทที ่4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบตัิ 

 

 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไดพิ้จารณาผ่านความเห็นชอบและประกาศใช้

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

แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี สู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทาง            

การด าเนินการท่ีชัดเจน เพ่ือใหก้ารด าเนินงาน/โครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการพัฒนา

การศึกษาเกิดความส าเร็จ ตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจและบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  

จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการระดมสรรพก าลงัทั้งในดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ ์เทคโนโลยี

ต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ดงัน้ันโรงเรียนล าปางกลัยาณีจึงก าหนดหลกัการ

น าแผนพฒันาการศึกษาระยะ 4 ปี สู่การปฏิบติั ดงัน้ี 

 

กระบวนการน าแผนสูก่ารปฏิบตัิ 

1. ผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หวัหน้าสาระวิชา ฯ และหวัหน้างานตอ้งให้

ความส าคัญในการใชแ้ผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นกรอบในการ

ด าเนินงาน 

2. ตอ้งด าเนินการใหค้วามรู ้สรา้งความเขา้ใจในสาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษาระยะ  

4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของโรงเรียนใหค้รู บุคลกรและผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้บัทราบอย่างชดัเจน เพ่ือการ

มีส่วนร่วมและการสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดคณะท างานและผูร้บัผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ใหส้อดคลอ้ง

กับความรูค้วามสามารถและภาระกิจของแต่ละกลยุทธ์ ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

4. การจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ  ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

การศึกษาระยะ 4 ปี โดยการวิเคราะหก์ลยุทธ ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์และนโยบายหน่วยงานตน้สงักดั 

เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบงบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร 

5. การจดัการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน มีการก าหนดตัวช้ีวดั

ความส าเร็จเพ่ือใชใ้นการติดตามความกา้วหน้าและความส าเร็จของแผนปฏิบติัการ ก าหนดตัวช้ีวดั

ความส าเร็จ การจดัท ารายงานการตรวจสอบภายใน ก าหนดใหม้ีการประเมินผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษา การประเมินผลการปฏิบติังานพรอ้มจดัท ารายงานประจ าปี       

6. สรา้งการเช่ือมโยงและจดัการขอ้มูลสารสนเทศใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวก เป็นขอ้มูลท่ี

มีความถูกต้อง แม่นย า เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริม พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให ้             

การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 

7. ใหค้วามส าคญักบัขอ้เสนอแนะและความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ ท่ีช่วยใหก้ารด าเนินงานบรรลุ

เป้าประสงค ์ตามกลยุทธข์ององคก์ร หรือพฒันาตวัช้ีวดัความส าเร็จใหม้ีความสอดคลอ้งมากขึ้ น 
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8. ขบัเคล่ือนสรา้งเครือข่ายและการมีส่วนร่วมภายในองคก์รรวมทั้งแสวงหาและประสาน

เครือข่ายร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชนและ         

ภาคประชาสงัคมในการพฒันาการศึกษา 

9. สรา้งกลไกการขับเคล่ือนและตรวจสอบสู่สาธารณะ เพ่ือเปิดเผยและแสดงใหเ้ห็นถึง

สารสนเทศเก่ียวกับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 

 

เป้าหมายการน าแผนสู่การปฏิบตัิ 

 เมื่อมีการใชแ้ผนพฒันาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

แลว้การพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนล าปางกลัยาณี จะตอ้งบรรลุตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนด

ไว ้คือ  

1.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ 

2.  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

เพ่ิมข้ึน 

     3.  ผูเ้รียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

      4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

    5.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 

    6.  สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

    7.  เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 

 การบริหารแผนพฒันาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ระยะ 4 ปีสู่การปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จไดน้ั้น

ตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูน้ าองคก์รใหค้วามส าคญัในการใชแ้ผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดทิศทางการ

พฒันาอยา่งเขม้แข็ง มีการก ากบั ติดตาม ใหข้อ้เสนอแนะ และเป็นก าลงัใจอยา่งต่อเน่ือง และน าผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงพฒันา 

2. มีการมอบหมายงานและหน้าท่ีความรบัผิดชอบเหมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล 

3. ตอ้งมีการส่ือสารและสรา้งความเขา้ใจใหก้บับุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหก้าร

ด าเนินงานเป็นไปตามแผนการพฒันา 

4. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตอ้งร่วมมือกนัในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม

โดยมุง่เนน้ผลสมัฤทธ์ิตามกลยุทธ ์

5. บุคลากรทุกคนตอ้งร่วมกนัรกัษาวฒันธรรมองคก์รและกระบวนการท างานท่ีดีตามวิถี        

ล าปางกลัยาณีภิวฒัน์สรา้งสุข 

 

 

 

 



- 126 - 

 

 

คณะท างานแผนงาน/สารสนเทศ 

 

1. นางนงนุช แสนเงิน หวัหนา้งานแผนงานและสารสนเทศ 

2. นายทศวฒัน ์ หอมแก่นจนัทร ์ รองหวัหนา้งานแผนงานและสารสนเทศ 

3.  นายธีรวฒัน ์ กนัทะ รองหวัหนา้งานแผนงานและสารสนเทศ 

4. นางนพพร ปรยีานนท ์ กรรมการ 

5. นางอญัญช์ลีย ์ สทิธิ กรรมการ 

6. นางจงกลณี ภกัดีเจรญิ กรรมการ 

7. นางอญัชญา ตะ๊นา กรรมการ 

8. นางกญัญารตัน ์ มูลวิชา กรรมการ 

9.  นายจติตวฒัน ์ เมืองมาหลา้ กรรมการ 

10.  นางสาวรุง่นภา ถนอมรอด กรรมการ 

11. นางสาวสุภานนั ปัญญาใหญ่ กรรมการ 

12. นางสาวตรนุีช เพชรแสนงาม กรรมการ 

13. นางสุพรทิพย ์ เป้ียปลกู กรรมการ 

14.  นายดุษฎี ศรทีรงราช กรรมการ 

15. นางปารมี สุปินะ กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวพชัรกรณ ์ ชยัชนะ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

17. นางสาวแววใจ แหนมเชย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 


