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ค าน า 

 

 ปีงบประมาณ 2566 เป็นปีท่ี 2 ของแผนพฒันาการศึกษาระยะ 4 ปี (2565 – 2568) 

ซึ่งจากปีงบประมาณ 2565 ท่ีผ่านมาฝ่ายบริหาร สาระวิชาและกลุ่มงานต่าง ๆ ได้จัดท า

โครงการเพื่อน าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติซึ่งสามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุเป้าประสงค์ท่ี

ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันเพื่อให้การจัดท าโครงการเป็นไปตามแนวทางข้างต้น         

งานแผนงานไดจ้ัดท าเอกสารฉบับน้ีขึ้ น เพื่อรวบรวมรายละเอียด ขั้นตอน ตัวอย่างการเขียน

โครงการ การจะน างบประมาณและแนวทางด าเนินการหรือจัดกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริม 

สนับสนุน ปรบัปรุง การจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธ์ เป้าประสงค์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้

และนวตักรรม L.K.S. SMART SCHOOL อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หวงัวา่เอกสารฉบบัน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการเขียนโครงการในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 

 

 

 

             ( นายวิโรจ  หลกัมัน่ ) 

                     ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

         สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

สารบญั 

      

หนา้ 

ค าน า 
ทิศทางและกลยุทธก์ารจดัการศึกษา 1 
ภารกิจและหน้าท่ีรบัผิดชอบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  14 
ทิศทางการพฒันาการพฒันาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา  17 
มธัยมศึกษาล าปาง ล าพนู  

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

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ ์ปี 2565 – 2568 ของโรงเรียนล าปางกลัยาณี  23 

อตัลกัษณ์ของผูเ้รียน เอกลกัษณข์องโรงเรียน ค าขวญัและปรชัญาของโรงเรียน 26 
แผนภูมิโครงสรา้งการบริหารและจดัการสถานศึกษา โรงเรียนล าปางกลัยาณี  27 

L.K.S. SMART SCHOOL 28 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั  29 
ระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน แนบทา้ยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 31 

เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
ฉบบัลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

หลกัสูตรโรงเรียนล าปางกลัยาณี พุทธศกัราช 2552 ตามหลกัสูตรแกนกลาง 33 

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551 พฒันาเขา้สู่หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ปีการศึกษา 2553 (ปรบัปรุง 2560) 

ตารางพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรูด้ว้ยโครงงานท่ีแสดงถึง  36 
สมรรถนะส าคญัหรือทกัษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตวัอยา่งแบบประเมินสมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผูส้อน  37 

ตวัอยา่งแบบประเมินสมรรถนะท่ีส าคญัของผูเ้รียน (ทักษะในศตวรรษที่ 21) โดยผูเ้รียน  38 
ขั้นตอนการจดัท าโครงการ/เขียนโครงการ                 39 

แผนผงัรวมกลยุทธ ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม. และโรงเรียนล าปางกลัยาณี  48 

การประเมินกิจกรรม/งาน/โครงการ     49 
ผูม้ีหน้าท่ีติดตามและประเมินผล             50 

ภาคผนวก                               
เป้าหมายการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21   52 

จุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  63 

 



 

  

สารบญั 

       

หนา้ 
 

แบบรายงานความกา้วหน้าในการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564  64 

แบบประเมินผลการปฏิบติังาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564  66 

แบบขออนุมติัจดัซื้ อ/จดัจา้ง  72 
แบบขออนุมติัใชง้บส ารองจ่าย  74 

บนัทึกขอ้ความขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการพสัดุ/ครุภณัฑ/์จา้ง  76 

บนัทึกขอ้ความขออนุมติัใชเ้งินรายไดส้ถานศึกษา  78 

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

ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ  าปีงบประมาณ 2565 

คณะท างานแผนงานและสารสนเทศ



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
1 

ทิศทางและกลยุทธก์ารจดัการศึกษา 

 

บริบทที่เก่ียวขอ้งดา้นการศึกษา 

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

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

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซึ่งจะตอ้งน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อใหป้ระเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ

“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน

หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและ       

ความเสมอภาคทางสงัคม สรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม และมีภาครฐัของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพฒันาตามยุทธศาสตรช์าติ ประกอบดว้ย 

1) ความอยูดี่มีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแข่งขนั การพฒันาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ้

3) การพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ 

4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม และความยัง่ยืนของทรพัยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเขา้ถึงการใหบ้ริการของภาครฐั 

การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตรช์าติ จะมุ่งเน้นการสรา้งสมดุลระหวา่งการพฒันา 

เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม โดยประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

(1) ยุทธศาสตรช์าติดา้นความมัน่คง  

(2) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั  

(3) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

(4) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

(5) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

(6) ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 

บทบาท ความส าคญั และสถานะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) 

การด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศก่อนท่ีจะมีการประกาศใช ้

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไดอ้าศยัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลัก

เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบติัราชการและแผนในระดบัปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงการจดัท าค าของบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีใหม้ีความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกนั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ีผ่าน ๆ มา 

จึงมีลกัษณะการก าหนดประเด็นการพฒันาประเทศในภาพกวา้งท่ีครอบคลุมทุกมิติ เพื่อใหห้น่วยงานภาครฐั 



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2 

ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณให้อยู่ภายใต้กรอบ      

การสนับสนุนเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านมาจึงให้

ความส าคญักบัมิติการพฒันาประเทศทุกดา้นอย่างเท่าเทียมและสมดุลกนั โดยจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์ 

การพฒันาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพฒันาแต่ละดา้นเป็นหลกั เพื่อมุ่งหมายใหผ้ลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน 

จากการขบัเคล่ือนการพฒันาของแต่ละมิติน าไปสู่การบูรณาการผลรวมท่ีสนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกนัและกนั 

และส่งผลใหป้ระเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ที่ก าหนดขึ้ นภายใตแ้ผนพฒันาฯ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยา่งไรก็ดี นับตั้งแต่ประเทศไทยไดม้ีการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 

เป็นตน้มา รูปแบบการจัดท าแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไดม้ีการปรับเปล่ียนไปอย่างมีนัย     

ส าคัญ โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ก าหนดใหร้ัฐพึงจัดใหม้ียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนระดับ 2 และ 

3 ตลอดจนการจัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหส้อดคลอ้งและบูรณาการกันเพื่อใหเ้กิดเป็นพลัง

ผลักดันร่วมกันไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี การถ่ายทอด

ยุทธศาสตรช์าติไปสู่การปฏิบัติใหม้ีความสอดคลอ้งกันอย่างเป็นระบบน้ัน ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับท่ี 

1 จะท าหน้าท่ีเป็นกรอบทิศทางการพฒันาประเทศในภาพใหญ่ท่ีครอบคลุมการสรา้งสมดุลระหว่างการพฒันา

ประเทศดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้มเขา้ดว้ยกัน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน โดยมีแผนระดับท่ี 2 เป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ของ

ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบดว้ยแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติท าหน้าท่ีในการถ่ายทอด

เป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตรข์องยุทธศาสตรช์าติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์

ชาติเป็นแผนฯ ท่ีค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดขา้มระหว่างยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยง

เป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติใหม้ีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ขณะท่ีแผน    

การปฏิรูปประเทศจะท าหน้าท่ีเป็นแผนท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียน แกไ้ขปัญหาอุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสรา้ง 

กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อใหร้ากฐานการพฒันาภายในประเทศมีความเหมาะสม เท่าทนักบับริบทการพฒันาท่ี

ประเทศต้องการมุ่งเน้น โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าท่ีเป็นแผนระบุทิศทางและ

เป้าหมายการพฒันาท่ีประเทศควรใหค้วามส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดย 
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ค านึงถึงพลวตัและเงื่อนไขการพัฒนาท่ีประเทศเผชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางใหภ้าคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งปรับจุดเน้น

การด าเนินงานมุ่งสู่การเสริมสรา้งความสามารถของประเทศใหส้อดรบั ปรบัตัวเขา้กบัเงื่อนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ซึ่งการระบุทิศทางการพัฒนาท่ีมีความชัดเจนจะส่งผลใหก้ารพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับทิศทาง โครงสรา้ง 

นโยบาย ตลอดจนกลยุทธ์และกลไกในการขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติมีความเชื่อมโยงกนัในทุกระดับ และจะเป็น

ก าลังในการน าพาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว ทั้งน้ี ประเด็นการพัฒนาส าคัญนอกเหนือจากที่

ระบุในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จะยงัคงไดร้บัการเน้นย ้าใหค้วามส าคญัและดูแลขบัเคล่ือนผ่าน

แผนระดับ 2 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการขับเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

เช่นเดียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนท่ีอยูใ่นระนาบเดียวกนั นอกจากน้ี นโยบายและ

แผนระดับชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติยงัเป็นหน่ึงในแผนระดับ 2 ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นกรอบหรือทิศทางในการ

ด าเนินการป้องกนั แจง้เตือน แกไ้ข หรือ ระงบัยบัยั้งภยัคุกคามทุกรูปแบบเพื่อธ ารงไวซ้ึ่งความมัน่คงแห่งชาติ ท่ี

มีความครอบคลุมมิติและประเด็นการพัฒนาของประเทศอย่างรอบดา้น โดยแผนระดับท่ี 2 ทั้ง 4 แผนขา้งตน้ 

จะเป็นกลไกท่ีช่วยถ่ายทอดแนวทางการขบัเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ

ในแผนระดับท่ี 3 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติท่ีระบุการด าเนินงานภายใต้แผนงาน โครงการท่ีความชัดเจนตาม

ภารกิจของหน่วยงานของรฐั เพื่อท่ีจะสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับท่ี 2 และยุทธศาสตรช์าติใหบ้รรลุ 

เป้าหมายท่ีก าหนดไวบ้นความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกนัของแผนทุกระดับ 
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ดังน้ัน เพื่อใหแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สามารถ

ระบุทิศทางและประเด็นการพฒันาท่ีประเทศควรใหค้วามส าคญัและมุ่งด าเนินการในระยะ 5 ปีท่ีสองของ 

ยุทธศาสตรช์าติ โดยมีการระบุเป้าหมายของประเด็นการพฒันาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างชดัเจน และสอดคลอ้ง 

กบัแนวนโยบายแห่งรฐั ยุทธศาสตรช์าติ สภาพการณเ์ศรษฐกิจและสงัคมทั้งภายในประเทศและในระดบัโลก 

ตลอดจนเชื่อมโยงและส่งเสริมแผนระดบัท่ี 2 อื่น ๆ ในระนาบเดียวกนั ใหส้ามารถท าหน้าท่ีเป็นกลไกในการ 

ถ่ายทอดแนวทางการขบัเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตรช์าติไปสู่การด าเนินการในทางปฏิบติั 

ภายใตแ้ผนระดบัท่ี 3 เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิในการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติไดอ้ย่าง 

เป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรบักระบวนทัศน์ในการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 

13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหเ้ป็นแผนท่ีมีความชดัเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาประเทศ

ท่ีตอ้งการมุ่งเน้นและบรรลุผลภายในหว้งเวลาของแผน ใหส้ามารถชี้ ชัดถึงเป้าหมายหลักที่ประเทศไทยตอ้ง     

ด าเนินการใหเ้กิดผล และเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายยอ่ยในมิติท่ีเกี่ยวขอ้งแต่ละดา้นท่ีตอ้งเร่งด าเนินการหรือตอ้งมี

การปรับเปล่ียนเพื่อใหเ้ป้าหมายหลักบรรลุผล สามารถเสริมสรา้งใหป้ระเทศสามารถปรับปรุงจุดอ่อน ลด

ขอ้จ ากดัท่ีมีอยู่เดิม และพฒันาศกัยภาพใหส้อดรบักบัพลวตัและเงื่อนไขใหม่ของโลกเพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถ

เติบโตต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง ความไม่แน่นอน และความซับซอ้น

ท่ีมากขึ้ นของโลกยุคใหม่ 

ส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ จึงไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 13 

ใหเ้ป็นแผนท่ีมีความชดัเจนในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพฒันาประเทศท่ีตอ้งการมุ่งเน้น โดยเริ่มตน้

จากการสังเคราะห ์วิเคราะหแ์นวโน้ม พรอ้มทั้งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ นทั้งภายในประเทศ

ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความทา้ทายและโอกาสในการพฒันาประเทศภายใตบ้ริบทเงื่อนไขขอ้จ ากัด

ท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของการพัฒนา

ประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีระบุไวใ้น

ยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบดา้น ก่อนน ามาสู่การก าหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายท่ีประเทศไทยตอ้งใหค้วามส าคัญ

และมุ่งเน้นด าเนินงานใหบ้รรลุผลในระยะของแผนพฒันาฯ เพื่อใหป้ระเทศพรอ้มเติบโตอย่างยัง่ยืนและสามารถ

บรรลุเป้าหมายการพฒันาประเทศภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติไดอ้ย่างสมัฤทธ์ิผล 

 

เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

องคก์ารสหประชาชาติไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาโดยอาศยักรอบความคิดท่ีมองการพฒันาเป็น 

มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ใหม้ีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมาย 

การพัฒนาท่ียัง่ยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใชเ้ป็นทิศทางพัฒนาของประชาคม

โลกตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปดว้ย 

17 เป้าหมาย (Goals) คือ 
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เป้าหมายท่ี 1  ขจดัความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้ นท่ี 

เป้าหมายท่ี 2  ยุติความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรม  

 ท่ียัง่ยืน 

เป้าหมายท่ี 3  สรา้งหลกัประกนัว่าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพส าหรบัทุกคนในทุกวยั 

เป้าหมายท่ี 4  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ

สนับสนุน โอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

เป้าหมายท่ี 5  บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่สตรีและเด็กหญิง 

เป้าหมายท่ี 6  สรา้งหลักประกันว่าจะมีการจัดใหม้ีน ้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจดัการ            

ท่ียัง่ยืน 

เป้าหมายท่ี 7  สรา้งหลกัประกนัใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ท่ียัง่ยืนในราคาท่ียอ่มเยา 

เป้าหมายท่ี 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุม และยัง่ยืน การจา้งงานเต็มท่ี มี

ประสิทธิภาพและการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรบัทุกคน 

เป้าหมายท่ี 9  สรา้งโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม และ

ยัง่ยืนและส่งเสริมนวตักรรม 

เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมล ้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายท่ี 11  ท าใหเ้มืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยม์ีความครอบคลุม ปลอดภยั มีภูมิตา้นทาน และยัง่ยืน 

เป้าหมายท่ี 12 สรา้งหลกัประกนัใหม้ีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน 

เป้าหมายท่ี 13  เร่งต่อสูก้บัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเกิดขึ้ น 

เป้าหมายท่ี 14 อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรพัยากรทางทะเลอยา่งยัง่ยืน  

   เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 

เป้าหมายท่ี 15  ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ยืน จดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยืน ต่อสู ้

 กบัการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่ 

 และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายท่ี 16  ส่งเสริมสงัคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน ใหทุ้กคนเขา้ถึงความยุติธรรม  

 และสรา้งสถาบนัท่ีมีประสิทธิผลรบัผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดบั 

เป้าหมายท่ี 17  เสริมความเขม้แข็งใหแ้ก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลก  

 ส าหรบัการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานรบัผิดชอบหลกัในเป้าหมายท่ี 4 สรา้ง 

หลกัประกนัวา่ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต ประกอบดว้ย 10 เป้าประสงค ์

เป้าประสงคท์ี่ 4.1 

สรา้งหลกัประกนัว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใชจ้่ายน าไปสู่ผลลพัธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนไดร้บัการศึกษาขั้นพื้ นฐานท่ีมีคุณภาพอยา่งครอบคลุม  

และทัว่ถึง 

2.  พฒันากระบวนการเรียนการสอนและจดักิจกรรมเสริมทักษะพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย

อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.  พฒันามาตรฐานการศึกษา การวดัและประเมินผลการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า 

นานาชาติ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.2 

สรา้งประกนัวา่เด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขา้ถึงการพฒันา การดูแลและการจดัการศึกษาระดับ 

ก่อนประถมศึกษา ส าหรบัเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  ส่งเสริมการดูแลใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาการท่ีสมวยัรอบดา้นอยา่งมีคุณภาพ 

2.  ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัไดร้บัการดูแลตามวยัทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณแ์ละสงัคม 

3.  เน้นความร่วมมือรฐั ทอ้งถ่ิน เอกชน พ่อแม่ ผูป้กครองและชุมชน 

เป้าประสงคท์ี่ 4.3 

ใหห้ญิงและชายทุกคนเขา้ถึงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลยัท่ีมีราคาท่ี 

สามารถจ่ายไดแ้ละมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  เร่งผลิตและพฒันาผูเ้รียนระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาใหม้ีปริมาณและมีคุณภาพ 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและสาขาท่ีเป็นความตอ้งการของประเทศ 

2.  เสริมสรา้งและขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

3.  เสริมสรา้งความเขม้แข็งของกระบวนการผลิตและยกระดับก าลงัคนระดบัอาชีวศึกษาและ 

อุดมศึกษาทั้งองคก์รภายในและต่างประเทศ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.4 

เพิ่มจ านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ที่มีทกัษะท่ีจ าเป็น รวมถึงทกัษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรบัการจา้งงาน 

การมีงานท า และการเป็นผูป้ระกอบการภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจดักิจกรรมเสริมทกัษะพฒันาผูเ้รียนในรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย เพื่อสร้างทักษะความรู ้ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน การประกอบอาชีพอิสระ การเป็น

ผูป้ระกอบการ 
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2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเขา้ถึงการฝึกอาชีพและการอบรมท่ีมีคุณภาพ ตอบสนอง          

การสรา้งอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต 

3.  ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งความรูท้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นต่อ           

การประกอบอาชีพ และการพฒันาคุณภาพชีวิตใหแ้ก่ประชาชนวยัแรงงาน 

4.  พฒันาแหล่งเรียนรูใ้นชุมชนเพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

เป้าประสงคท์ี่ 4.5 

ขจดัความเหล่ือมล ้าทางเพศในการศึกษา และสรา้งหลกัประกนัวา่ กลุ่มท่ีเปราะบางซึ่งรวมถึงผูพ้ิการ  

ชนพื้ นเมือง และเด็กเขา้ถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดบัอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท ใหป้ระชาชนทุกช่วงวยั โดยเฉพาะกลุ่ม 

ผูด้อ้ยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มท่ีมีความจาเป็นตอ้งการพิเศษ เขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2.  พัฒนาระบบการติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา 

รวมทั้งผูท่ี้มีแนวโน้มจะออกกลางคนัเพื่อใหไ้ดร้บัการศึกษาอย่างน้อยในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.  จัดการศึกษาทางไกลใหค้รอบคลุมทุกพื้ นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครูและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและเสริมสรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนมีการเรียนรูท่ี้หลากหลายและมีคุณภาพ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.6 

สรา้งหลกัประกนัว่าเยาวชนทุกคนและผูใ้หญ่ในสดัส่วนสูง ทั้งหญิงและชาย สามารถอ่านออกเขียนได ้

และค านวณได ้ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและทักษะการอ่านออก 

เขียนไดแ้ละการคิดค านวณ 

2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ท่ีมีมาตรฐาน หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างทัว่ถึง 

3.  ส่งเสริมการพฒันาสื่อความรู ้สื่อฝึกทกัษะท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีทันสมยัและเขา้ถึงได ้

เป้าประสงคท์ี่ 4.7 

สรา้งหลกัประกนัว่าผูเ้รียนทุกคนไดร้บัความรูแ้ละทักษะท่ีจ าเป็นสาหรบัส่งเสริมการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยัง่ยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียัง่ยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค

ระหว่างเพศ การส่งเสริมวฒันธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความ

นิยมในความหลากหลายทางวฒันธรรมและการท่ีวฒันธรรมมีส่วนร่วมต่อการพฒันาท่ียัง่ยืน ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  ผลกัดนัใหจ้ดัการศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นวาระส าคญัในหลกัสูตรและมาตรฐานทาง 

คุณภาพการศึกษาทุกระดับ 

2.  ส่งเสริมและสรา้งคุณลกัษณะและค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก 

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ียัง่ยืน 
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เป้าประสงคท์ี่ 4.8 

สรา้งและยกระดบัอุปกรณแ์ละเครื่องมือทางการศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อเด็กผูพ้ิการ และเพศภาวะ และ 

ใหม้ีสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรูท่ี้ปลอดภยัปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประประสิทธิผลส าหรบั  

ทุกคน 

มาตรการส าคญั 

1.  ส่งเสริมจัดการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ สาหรับผูเ้รียนกลุ่มท่ีมีความตอ้งการ

จ าเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มความสามารถพิเศษ และกลุ่มดอ้ยโอกาส 

เป้าประสงคท์ี่ 4.9 

ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทัว่โลกท่ีให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา        

น้อยท่ี สุด รัฐก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นเทคนิค 

วิศวกรรม และวิทยาศาสตรใ์นประเทศพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันาอื่นๆ ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  สนับสนุน ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือและสรา้งเครือข่าย ความเป็นภาคีหุน้ส่วนเพื่อพฒันา 

การศึกษากบัองคก์รทั้งภายในและต่างประเทศ 

เป้าประสงคท์ี่ 4.10 

เพิ่มจ านวนครูท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม

ครูในประเทศก าลังพฒันา เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพฒันาน้อยท่ีสุด และรฐัก าลังพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก 

ภายในปี 2573 

มาตรการส าคญั 

1.  วางแผนการผลิตครู คณาจารย ์อยา่งมีระบบใหม้ีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัอตัราก าลงัและ 

ความตอ้งการในการจดัการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา 

2.  จดัท าขอ้มูลและพฒันาระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลเพื่อการบริหารและพฒันาครูทั้งระบบ 

และวางแผนบริหารอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑแ์ละมาตรฐานวิชาเอก 

3.  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมี

จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีดี 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ไดบ้ญัญัติใหม้ีการปฏิรูปประเทศซึ่ง

ตอ้งด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ไดแ้ก่  

(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอ้ย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยัง่ยืนตามหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวา่งการพฒันาดา้นวตัถุกบัการพฒันาดา้นจิตใจ  

(2) สงัคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอนัทดัเทียมกนัเพื่อขจดัความเหล่ือมล ้า  

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  
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รวมทั้งไดบ้ญัญติัใหก้ารด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการปฏิรูปประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

บัญญัติใหก้ารจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละดา้นตอ้งสอดคลอ้งกับแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

รวมทั้งใหห้น่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใหบ้รรลุ

ผลสมัฤทธ์ิตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ 

การปฏิรูปประเทศตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตรช์าติ  

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดา้น มีเป้าหมายดงัน้ี 

1.  ดา้นการเมือง 

2.  ดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน 

3.  ดา้นกฎหมาย  

4.  ดา้นกระบวนการยุติธรรม  

5.  ดา้นเศรษฐกิจ  

6.  ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

7.  ดา้นสาธารณสุข 

8.  ดา้นสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

9.  ดา้นสงัคม  

10. ดา้นพลงังาน 

11. ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12.  แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

13. แผนการปฏิรูปประเทศดา้นวฒันธรรม กีฬาแรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 

นโยบายและแผนระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน

หลักของชาติท่ีเป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจง้เตือน แกไ้ข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อ

ธ ารงไวซ้ึ่งความมัน่คงแห่งชาติ 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ 16 นโยบาย 

นโยบายท่ี 1 เสริมสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

นโยบายท่ี 2 สรา้งความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทใ์นชาติ 

นโยบายท่ี 3 ป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

นโยบายท่ี 4 จดัระบบการบริหารจดัการชายแดนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขา้มพรมแดน 

นโยบายท่ี 5 สรา้งเสริมศกัยภาพการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ 

นโยบายท่ี 6 ปกป้อง รกัษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 

นโยบายท่ี 7 จดัระบบ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมือง 

นโยบายท่ี 8 เสริมสรา้งความเขม้แข็งและภูมิคุม้กนัความมัน่คงภายใน* 

นโยบายท่ี 9 เสริมสรา้งความมัน่คงของชาติจากภยัการทุจริต* 
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นโยบายท่ี 10 เสริมสรา้งความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

นโยบายท่ี 11 รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

นโยบายท่ี 12 เสริมสรา้งความมัน่คงทางพลงังานและอาหาร 

นโยบายท่ี 13 พฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติเพื่อเสริมสรา้งความมัน่คงของชาติ 

นโยบายท่ี 14 เสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 

นโยบายท่ี 15 พฒันาระบบงานข่าวกรองใหม้ีประสิทธิภาพ 

นโยบายท่ี 16 เสริมสรา้งดุลยภาพในการด าเนินความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ 

แผนระดบัชาติว่าดว้ยความมัน่คงแห่งชาติ 19 แผน 

1) การเสริมสรา้งความมัน่คงของมนุษย ์

2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ดา้นความมัน่คง 

3) การเสริมสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

4) การพฒันาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติ 

5) การพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ 

6) การสรา้งความสามคัคีปรองดอง 

7) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

8) การบริหารจดัการผูห้ลบหนีเขา้เมือง 

9) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์

10) การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

11) การเสริมสรา้งความมัน่คงของชาติจากภยัทุจริต 

12) การรกัษาความมัน่คงพื้ นท่ีชายแดน 

13) การรกัษาความมัน่คงทางทะเล 

14) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ 

15) การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงทางไซเบอร ์

16) การรกัษาดุลยภาพสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศ 

17) การรกัษาความมัน่คงทางพลงังาน 

18) การรกัษาความมัน่คงดา้นอาหารและน ้า 

19) การรกัษาความมัน่คงดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจ้ดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน 

ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งน าไปใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผน            

การศึกษาแห่งชาติ และไดก้ าหนดวิสยัทศัน์ (Vision) ไวด้งัน้ี 
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“คนไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุข 

สอดคลอ้งกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วตัถุประสงคข์องแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  

1)  เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2)  เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติั 

ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตรช์าติ  

3)  เพื่อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้และคุณธรรม จริยธรรม รูร้กัสามคัคี และร่วมมือ

ผนึกก าลงัมุ่งสู่การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4)  เพื่อน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดักประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้าภายในประเทศ

ลดลงและได้วางเป้าหมายไว ้2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู ้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของ             

การจดัการศึกษา (Aspirations) 

เป้าหมายดา้นผูเ้รียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหม้ีคุณลกัษณะและทกัษะ 

การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดว้ย ทกัษะและคุณลกัษณะต่อไปน้ี 

3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 

8Cs ไดแ้ก่ ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะดา้นการสรา้งสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะดา้นความเขา้ใจ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน   

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

การรูเ้ท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

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

Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

เป้าหมายของการจดัการศึกษา (Aspirations) 5 ดา้น ประกอบดว้ย  

1)  ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทัว่ถึง (Access)  

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสไดร้ับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยูใ่นก าลงัแรงงานไดร้บัการพฒันา

ทักษะ ความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

ประชากรสูงวยัไดเ้รียนรู ้ฝึกฝนเพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิตหลัง

วยัท างานอยา่งมีคุณค่าและเป็นสุข 

2)  ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายไดร้บับริการทางการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  

ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผูม้ีความสามารถพิเศษ ผู ้มีความบกพร่องดา้นต่างๆ ผูพ้ิการ 

ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้ีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไดร้ับโอกาสและการบริการทาง

การศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
12 

3)  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุขีดความสามารถและเต็มตาม

ศกัยภาพ (Quality) 

ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ

ความรู ้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลใหไ้ปไดไ้กลท่ีสุดเท่าท่ีศกัยภาพและความสามารถของ แต่

ละบุคคลพึงมี ภายใตร้ะบบเศรษฐกิจสงัคมฐานความรู ้สงัคมแห่งปัญญา และการสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ อต่อ

การเรียนรู ้ท่ีประชาชนสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ ด ารงชีวิต

ไดอ้ยา่งเป็นสุขตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผูเ้รียนอย่างทัว่ถึงและมี

คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) 

หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จดัใหม้ีระบบการจดัสรรและใชท้รพัยากรทางการศึกษาท่ี

ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู ้เรียนแต่ละคนใหบ้รรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม

สนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนของสังคมท่ีมีศักยภาพและความพรอ้มเขา้มามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม

รบัภาระค่าใชจ้่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผูเ้รียน 

ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลงัท่ีเหมาะสม 

5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกา้วทันการเปล่ียนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่

เปล่ียนแปลง (Relevancy) 

ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกา้วทันการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ    

ท่ี 21 สามารถพฒันาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลงัคนในประเทศใหส้อดคลอ้งกับ

ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร ์             

ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดักประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

ดว้ยการศึกษาท่ีสรา้งความมัน่คงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสรา้งเสริมการเติบโตท่ี

เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

แผนการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาการศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตรห์ลัก

ที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ดงัน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  การจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรรม เพื่อสรา้งขีดความสามารถใน 

 การแข่งขนัของประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การจดัการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค (ทิศทางการพฒันาภาคเหนือ) 

“ฐานเศรษฐกิจสรา้งสรรคม์ูลค่าสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” 

1.  พฒันาการท่องเท่ียวและธุรกิจบริการต่อเน่ืองใหม้ีคุณภาพ สามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ยืนและ

กระจายประโยชน์อย่างทัว่ถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ

นวตักรรม 

2.  ใชโ้อกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ

ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

3.  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร    

แปรรูปท่ีสรา้งมูลค่าเพิ่มสูง 

4.  พฒันาคุณภาพชีวิตและแกไ้ขปัญหาความยากจน 

5.  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้ าใหค้งความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน ้ าอย่างเหมาะสมและ

เชื่อมโยงพื้ นท่ีเกษตรใหท้ัว่ถึง ป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษหมอกควนัอย่างยัง่ยืน 
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สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) 

 

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

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดา้นอื่นๆ ทั้ง 11 ดา้น ท่ีมีความเชื่อมโยง

กับขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งปรากฏความเกี่ยวขอ้งกับ

กระทรวงศึกษาธิการในหลายประเด็น ทั้งในส่วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนและ

ในส่วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยสนับสนุน ประกอบกับไดป้ระเมินสถานภาพของกระทรวงศึกษาธิการ

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

กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) ท่ีจะมีความสอดคลอ้งกบักรอบระยะเวลาตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ

ไดว้างไวใ้นช่วง 3 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการปรับสภาวการณ์ของประเทศใหส้ามารถเอื้ อต่อการสรา้งความพรอ้ม

ส าหรับการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตช่วง 5 ปีต่อไป         

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

จะประกอบดว้ย เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร ์และผลผลิต /ผลลพัธภ์ายใตยุ้ทธศาสตร ์ดงัน้ี 

 

1. เป้าหมายหลกั 

1.  คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้ น ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

2.  ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  สถานศึกษา ขั้นพื้ นฐานในภูมิภาค มีทรพัยากรพื้ นฐานท่ีเพียงพอตามเกณฑม์าตรฐาน 

4.  ผูเ้รียนทุกกลุ่มทุกช่วงวยัไดร้บัโอกาสในการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

5.  ระบบและวิธีการคดัเลือกเพื่อการศึกษาต่อ ไดร้บัการพฒันา ปรบัปรุงแกไ้ข 

6.  ผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา ไดร้บัการเพิ่ม เติมความรู ้ทกัษะในการประกอบอาชีพ 

ท่ีตรงกบัสภาพตลาดแรงงานในพื้ นท่ีชุมชน สงัคม จงัหวดั และภาค 

7.  ก าลงัคนไดร้บัการผลิตและพฒันาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

8.  ผูเ้รียนปฐมวัยไดร้ับการเตรียมความพรอ้มในดา้นสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง 

9.  มีองค์ความรู ้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาในพื้ นท่ีจังหวัด             

และภาค 

10.  ระบบบริหารจดัการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีประสิทธิภาพ 

เพื่อรองรบัพื้ นท่ีนวตักรรมการศึกษาร่วมกบัทุกภาคส่วน 

 

2. วิสยัทศัน ์

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผู้ ้เรียนมีความรู ้- ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง         

มีพื้ นฐานชีวิตท่ีมัน่คง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง” 
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3. พนัธกิจ 

1.  ยกระดบัคุณภาพของการจดัการศึกษา 

2.  ลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

3.  มุ่งความเป็นเลิศและสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

4.  ปรบัปรุงระบบบริหารจดัการการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพในการใชท้รพัยากร เพิ่มความคล่องตวัใน

การรองรบัความหลากหลายของการจดัการศึกษา และสรา้งเสริมธรรมาภิบาล 

 

4. ยุทธศาสตร ์

1.  พฒันาหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล 

2.  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  ผลิตและพฒันาก าลงัคน รวมทั้งงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ  

4.  เพิ่มโอกาสใหค้นทุกช่วงวยัเขา้ถึงบริการทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

5.  ส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6.  พฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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นโยบายและจุดเนน้ 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปีงบประมาณ 2566 

 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2566 

1.  ดา้นความปลอดภยั 

1.1 พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นพื้ นท่ีปลอดภยัของผูเ้รียนทุกคน พรอ้มเสริมสรา้งระบบและกลไกใน

การดูแลความปลอดภัยอย่างเขม้ขน้ ใหก้ับผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติ

และภยัคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ อต่อการมีสุขภาวะท่ีดีและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

1.3 สรา้งภูมิคุม้กัน การรูเ้ท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ

ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

2.  ดา้นโอกาสและการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3 – 6 ปีทุกคน ได้สู่ระบบการศึกษา สร้าง

สภาพแวดลอ้มท่ีเอื้ อต่อการเรียนรูแ้ละการดูแลปกป้อง เพื่อใหม้ีพฒันาการครบทุกดา้น โดยการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2.2 จัดการศึกษาใหผู้เ้รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ไดเ้ขา้ถึงโอกาส ความเสมอภาค และ

ไดร้ับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตใหส้อดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของตลาดงานและการพฒันาประเทศ 

2.3 จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดร้บัโอกาสในการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 

2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู ้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและจัดหา

ทางเลือกในการเขา้ถึงการเรียนรู ้การฝึกอาชีพ เพื่อใหม้ีทกัษะในการด าเนินชีวิต สามารถพึ่งตนเองได ้

2.5 พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานเป็นรายบุคคล เพื่อใช้

เป็นฐานขอ้มูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ใหนั้กเรียนหลุดออกจากระบบ

การศึกษาและช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคนัใหก้ลบัเขา้สู่ระบบ 

3. ดา้นคุณภาพ 

 3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอ้ม ใหน้ าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้ นฐานท่ีเน้นสมรรถนะไปใชต้ามศักยภาพของสถานศึกษา ใหส้ามารถออกแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับความ

ตอ้งการและบริบท 

 3.2 พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดสมรรถนะท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั สามารถจดัการตนเอง มีการคิดขึ้ น

สูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจดัระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผูอ้ื่น โดยใช้

การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองท่ีดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยัง่ยืน 

รวมทั้ งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

3.3 จัดการศึกษาใหผู้เ้รียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า 

และส่งเสริมความเป็นเลิศของผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
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 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวดัผลและประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน ใหค้วบคู่การเรียนรู ้

น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรูแ้ละสมรรถนะของผู ้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคาร  

หน่วยกิตมาใชใ้นการเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ต่าง ๆ ของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

 3.5 พฒันา ส่งเสริม ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้งบุคลากรสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ

มาตรฐานวิชาชีพ 

4. ดา้นประสิทธิภาพ 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใชพ้ื้ นท่ีเป็นฐานท่ี

มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลกัธรรมาภิบาล 

4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานขอ้มูล มาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน และการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้ นท่ีเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ

ขบัเคล่ือนบริหารจดัการโดยใชท้รพัยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทุกระดับ

เพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียน

ท่ีตั้งในพื้ นท่ีลกัษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้ นท่ีนวตักรรมการศึกษา 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ  

ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 

(Next Normal) 

 

จุดเนน้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. เร่งแกปั้ญหากลุ่มผูเ้รียนท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย

เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้(Learning Loss Recovery) ใหก้ับผูเ้รียน

ทุกระดบั รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเ้รียน 

2. เสริมสรา้งระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดว้ยระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เขา้ถึงโอกาสทาง 

การศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ี

คน้พบจากการปักหมุดบา้นเด็กพิการใหก้ลบัเขา้สู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจดัท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จดักระบวนการ

เรียนรูท้างประวติัศาสตร ์หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเ้หมาะสมตามวยัของผูเ้รียน 

5. จดัการอบรมครูโดยใชพ้ื้ นท่ีเป็นฐาน ควบคู่กบัการใหค้วามรูด้า้นการวางแผนและการสรา้งวินัยดา้น

การเงินและการออม เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม และมี

ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ

ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรูแ้ละสมรรถนะของผูเ้รียน (Assessment for Learning) ทุกระดบั 
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7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้ นท่ีสูง ห่างไกล และถ่ิน

ทุรกนัดาร 

8. มุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรูทุ้กระดบั 

9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใชพ้ื้ นท่ีเป็นฐาน เพื่อสรา้ง

ความเขม้แข็ง โดยการจดัสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหก้ับ ส านักงาน

เขตพื้ นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

วิสยัทศัน ์

สรา้งคุณภาพผูเ้รียน สู่สงัคมอนาคตท่ียัง่ยืน 

 

พนัธกิจ 

1. จดัการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งความมัน่คงของมนุษย ์

2. พฒันาสถานศึกษาใหม้ีความปลอดภยัแก่ผูเ้รียน 

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศกัยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

4. พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะตามหลกัสูตร และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

5. สรา้งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล ้า ใหผู้เ้รียนทุกคนไดร้บับริการทางการศึกษาอย่าง

ทัว่ถึงและเท่าเทียม 

6. พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรการศึกษา ใหม้ีความเชี่ยวชาญในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนอง

ทิศทางการพฒันาประเทศ 

7. จดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

8. พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาทุกระดับ และจดัการศึกษา โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology)  

 

กลยุทธ ์

1.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ  

2.  สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนทุกคน  

3.  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
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สาระส าคญัแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาล าปาง ล าพูน   

  

วิสยัทศัน ์ 

“องคก์รคุณภาพ ขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม น้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 

พนัธกิจ  

1.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบดา้นเพื่อใหม้ีความรู ้ทักษะวิชาการ 

ทกัษะวิชาชีพ ทกัษะชีวิต ทศันคติท่ีดีต่อชาติบา้นเมืองและคุณลกัษณะในศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริม สรา้งโอกาส ใหนั้กเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้ นฐานไดร้บัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยา่ง

ทัว่ถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 

3. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

4. ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพ 

5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาและโรงเรียนแบบ        

บูรณาการตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค ์ 

1.  นักเรียนมีความรู ้ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้คิดริเริ่มสรา้งสรรคน์วตักรรมและปรบัตัวต่อการเป็นพลเมืองท่ีดี 

2.  นักเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพนัธุ์ กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้ นท่ี

สูงในถ่ินทุรกนัดาร ไดร้บัการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  

3.  ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองใหม้ีความรู ้

ทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 

การจัดการเรียนรู ้ท่ีหลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็น           

ผูส้รา้งสรรคน์วตักรรมและมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู ้

4.  บุคลากรทางการศึกษา เป็นผูเ้รียนรู ้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

สรา้งสรรคน์วตักรรมและมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี 

5.  ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวตักรรม มีภาวะผูน้ าทาง

วิชาการ มีส านึกความรบัผิดชอบและการบริหารแบบร่วมมือ 

6.  โรงเรียนจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

7.  โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุก          

ภาคส่วน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มเหมาะสมเอื้ อต่อการเรียนรูใ้นทุกมิติ และวิจยั สรา้ง

นวตักรรมประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
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8. ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

ผูร้บับริการมีความพึงพอใจ 

 

กลยุทธ ์

กลยุทธท์ี่ 1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความปลอดภยัจากภยัทุกรูปแบบ 

กลยุทธท์ี่ 2 สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหก้บัประชากรวยัเรียนทุกคน 

กลยุทธท์ี่ 3 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท์ี่ 4 พัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธท์ี่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธท์ี่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

 

นโยบาย 

นโยบายที่ 1  ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนรูท่ี้เน้นนักเรียนเป็นส าคญั 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาการนิเทศอยา่งมีคุณภาพ 

นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดบัคุณภาพนักเรียนทุกระดบั 

 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

จุดเนน้ที่ 1 ส่งเสริมและพฒันาองคก์รคุณธรรมและความโปร่งใส 

จุดเนน้ที่ 2 ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวตักรรมการบริหารงาน” 

จุดเนน้ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่

ไปสู่ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเขม้แข็ง 

จุดเนน้ที่ 4 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลง และตอบสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สงัคม 

จุดเนน้ที่ 5 ส่งเสริมการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัด

การศึกษา 

จุดเนน้ที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนใหบ้ริหารจดัการศึกษาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเนน้ที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จดัการ 

จุดเนน้ที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ 

มาตรฐานและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

จุดเนน้ที่ 9 ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการ

ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา 



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
21 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพฒันาการจดัการเรียนรูท้ี่เนน้นักเรียนเป็นส าคญั 

จุดเนน้ที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสรา้งนวตักรรมการจัดการเรียนรู ้“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัด 

การเรียนรู”้ 

จุดเนน้ที่ 11 ส่งเสริมและพฒันาครูจดัการเรียนรูด้ว้ยวิธีการ Active Learning/Co-creation Leaning 

จุดเนน้ที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู ้ฐาน 

สมรรถนะ มีความรูค้วามสามารถในการสรา้งสรรค์และใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมี

ความรูแ้ละทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Narmol) มีแรงจูงใจในความเป็นครู        

มืออาชีพ 
 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาการนิเทศอยา่งมีคุณภาพ 

จุดเนน้ที่ 13 ส่งเสริมและพฒันาการสรา้งนวตักรรมการจดัการเรียนรู ้“1 ผูนิ้เทศ 1 นวตักรรมการจดั 

การนิเทศการจดัการเรียนรู”้ 
 

นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดบัคุณภาพนักเรียนทุกระดบั 

จุดเนน้ที่ 14 เพิ่มและยกระดบัคุณภาพของนักเรียนทุกระดบัชั้น 

จุดเนน้ที่ 15 เพิ่มศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู ้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

จุดเนน้ที่ 16 เพิ่มศกัยภาพนักเรียนใหส้ามารถคน้พบตนเอง มีทกัษะพื้ นฐานอาชีพและการมีงานท า มี

ความพรอ้มในการแข่งขนั 

จุดเนน้ที่ 17 เพิ่มศักยภาพนักเรียนใหม้ีทักษะในการด ารงชีวิตเพื่อสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก

รูปแบบ 
 

กระบวนการ 5 ขั้น ในการขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ย SPM.LPI Model 

    ขั้นท่ี 1  เรียนรูเ้ขา้ใจ 

 ขั้นท่ี 2  ใชพ้ื้ นท่ีเป็นฐาน 

 ขั้นท่ี 3  บูรณาการปฏิบติั 

 ขั้นท่ี 4  จดัการสะทอ้นผล 

 ขั้นท่ี 5  กลไกยัง่ยืน 

การขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ย SPM.LPI Model 

 S   =  Standard 

 P   =  Policy 

 M  =  Management 

 L   =  Leadership 

 P   =  Participation 

 I    =  Innovation 

ค่านิยม 

  “LP ONE TEAM ล าปาง ล าพนู เป็นหน่ึงเดียว (เคารพพี่ รกัเพื่อน ดูแลน้อง)” 
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แผนพฒันาจงัหวดัล าปาง (พ.ศ.2566 – 2570) 

 

เป้าหมายการพฒันาจงัหวดั 

วิสยัทศันจ์งัหวดัล าปาง  

“ล าปางเมืองแห่งการเรียนรู ้เช่ือมโยง สรา้งสรรค ์น่าอยู ่ยัง่ยืน” 

 

การพฒันาบนฐานของความรู ้เชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดับ ต่อยอดสรา้งคุณค่าทางสงัคมและ

สรา้งมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจจากฐานภูมิทางสงัคมวฒันธรรมดว้ยกระบวนการพฒันาเชิงสรา้งสรรคส์รา้ง

สภาพแวดลอ้มเมืองใหน่้าอยูแ่ละสรา้งดุลยภาพในการพฒันาทุกมิติเพื่อไปสู่ความยัง่ยืน 

เรียนรู  ้: เป็นเมืองแห่งการเรียนรู ้สังคมแห่งการเรียนรูท่ี้พัฒนาบนฐานของความรูเ้พื่อสรา้ง

นวตักรรมทางสงัคมท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรูร้่วมกนัของเมืองเพื่อก าหนดอนาคตของเมือง           

จากฐานภูมิทางสงัคมวฒันธรรม จากภูมิหลงัสู่ภูมิอนาคตท่ีสรา้งสรรค ์น่าอยู ่ยัง่ยืน 

เช่ือมโยง : เป็นเมืองแห่งการเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ โดยใชโ้อกาสจากเขตระเบียง

เศรษฐกิจพิ เศษภาคเหนือ  Northern Economic Corridor : NEC – Creative LANNA เพื่อเชื่อมโยงกับ

ภูมิภาคต่าง ๆ ขยายฐานเศรษฐกิจของจังหวดัโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการสรา้งเศรษฐกิจใหม่เพิ่ม

ศกัยภาพและขีดความสามารถสู่การแข่งขนัในตลาดโลก  “Local to Global” 

สรา้งสรรค์ : เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจสรา้งสรรค์จากฐานภูมิทางสังคมวฒันธรรมต่อยอด สรา้ง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค์ อุตสาหกรรมและหตัถอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์เกษตร

นวตักรรมและสรา้งสรรค ์และสงัคมสรา้งสรรค ์

น่าอยู่ : เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ท่ีเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจท่ีมีในพื้ นท่ีตามแนวทาง       

การพฒันาพื้ นท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ตามเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ ช่วงปีท่ี  16 – 20 ในการพฒันา

พื้ นท่ีเมืองล าปางเป็นเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ สงัคมและการบริการใหก้บัพื้ นท่ีโดยรอบ  

ยัง่ยืน : เป็นเมืองแห่งการพฒันาแบบยัง่ยืน พฒันาตามกรอบแนวทางเป้าหมายการพฒันาแบบ

ยัง่ยืน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม การบูรณาการการท างานและการใหค้วามส าคญักระบวนการพฒันาทุก

มิติอยา่งสมดุลเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยืน 

Positioning จงัหวดัล าปาง 

1.  ท่องเที่ยวและบริการ : เชิงนิเวศ ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม วิถีชุมชน และเชิงธรณีวิทยา 

2.  อุตสาหกรรม และหตัถอุตสาหกรรม : เซรามิก ไม ้เครื่องแตง่กายและเครื่องประดบั 

3.  เกษตรและการแปรรูป : เกษตรปลอดภยั/อินทรีย ์และแปรรูป 

โดยมีประเด็นการพฒันา จ  านวน 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 

ประเด็นการพฒันาที่ 1  การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสรา้งสรรค ์

 วัตถุประสงค ์: เพื่อพฒันาสินคา้และการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวครบวงจรบน

พื้ นฐานท่ีสอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ท่ีเน้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเรียนรู ้

ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม การพัฒนา
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โครงสรา้งพื้ นฐานระบบนิเวศ และทรพัยากรท่ีเอื้ อต่อการเติบโตของการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพื่อกระจาย

โอกาสในการสรา้งรายไดไ้ปสู่ชุมชนและเมืองอยา่งทัว่ถึงและยัง่ยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  อุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม การคา้การลงทุนเชิงสรา้งสรรค์ และ

เรียนรูท่ี้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตสินคา้อัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์

ชุมชนบนพื้ นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์และเรียนรูจ้ากทุนทางสังคมและวฒันธรรม รวมถึงการเป็น

จุดเชื่อมโยง โลจิสติกสข์องภาคเหนือ ท่ีสามารถสรา้งมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน 

ประเด็นการพฒันาที่ 3  เกษตรนวตักรรมสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั 

 วัตถุประสงค์ : เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรอัตลักษณ์พื้ นถ่ิน 

เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูปท่ีมีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นของภาคเหนือและของ

ประเทศ 

ประเด็นการพฒันาที่ 4  การพฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู ้สรา้งสรรคแ์ละ

ยัง่ยืน 

 วัตถุประสงค ์: ประชาชนทุกกลุ่มวยัไดร้บัการพฒันาคุณภาพชีวิต สามารถเขา้ถึงบริการขั้น

พื้ นฐานของภาครฐั 

ประเด็นการพฒันาที่ 5  ความมัน่คง ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปลอดภยั มัน่คง ยัง่ยืน 

 วตัถุประสงค ์: ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิตและทรพัยส์ิน มีการบริหารจดัการสาธารณภยั 

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืนภายใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ีดี 
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พนัธกิจ กลยุทธ ์ปี 2565 – 2568 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

วิสยัทศัน ์
มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียน มีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 

 

พนัธกิจ 
1.  พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษที่ 21 

2.  พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

3.  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

4.  พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชเ้ทคโนโลยี 

5.  ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

กลยุทธ ์

1.  ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษา 

3.  พฒันาใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

4.  พฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะดา้น

เทคโนโลยี 

5.  บริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 

6.  การบริหารจดัการการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี 

7.  ขยายเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 

เป้าประสงค ์

1.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ผูเ้รียนน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษามาสู่การปฏิบติั 

3.  ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึน 

4.  ผูเ้รียนมีทกัษะในศตวรรษที่ 21 

5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี 

6.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
7. สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
1. ความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

2. ซื่อสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์

4. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 
5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ้ื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

7. เขา้ใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัเคารพผูใ้หญ่ 
9. มีสติรูต้วั รูค้ิด รูท้ า รูป้ฏิบติัตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

10. รูจ้กัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั รูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพรอ้มท่ีจะ

ขยายกิจกรรมเมื่อมีความพรอ้ม เมื่อมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 

11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต้่ออ านาจฝ่ายต า่หรือกิเลส มีความละอาย 

เกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน โรงเรียนล าปางกลัยาณี 8 คุณลกัษณะ 

 1.  รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

 2. ซื่อสตัยสุ์จริต 

 3. มีวินัย 

 4. ใฝ่เรียนรู ้

 5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

 6. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 7. รกัความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลกัษณะของพลโลกท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1. เป็นเลิศทางวิชาการ 

 2. สื่อสารไดอ้ยา่งน้อย 2 ภาษา 

 3. ล ้าหน้าทางความคิด 

 4. ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์ 

 5. ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก 
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สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
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อตัลกัษณข์องผูเ้รียน (Identity) 
 

“ มีความรู ้ เป็นคนดี  มีคุณค่า ” 

 

เอกลกัษณข์องโรงเรียน (Uniqueness) 
 

   ระบบดี  วฒันธรรมองคก์รเขม้แข็ง 

หลกัสูตรดี  ครูมืออาชีพ 

ระบบดูแลดี  ครูเป็นแบบอยา่ง  

 

ค าขวญัของโรงเรียน (Slogan) 
 

“ โรงเรียนเด่น นักเรียนดี กีฬาดงั ” 

 

ปรชัญาของโรงเรียน 
 

“ การศึกษาเพื่อชีวิตและสงัคม ” 

 

คติพจน ์

 

 

“ จงเร่งท าความเพียรเสียแตว่นัน้ี ” 

 

สีและสญัลกัษณข์องโรงเรียน 
 

สีของโรงเรียน  “น ้าเงิน – ขาว”  
 

สีน ้าเงิน หมายถึง องคพ์ระประมุขแห่งชาติ ใตเ้บ้ืองบาทบารมีปกเกศา 

สีขาว  หมายถึง ศาสนาพุทธบริสุทธ์ิพระศาสดา นอ้มน ามาด ารงดุจธงชยั 

 

สญัลกัษณข์องโรงเรียน  “ตน้สน” 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

      

 

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตรใ์นการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษา

ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอกของทุกระดับก่อจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นตอ้งปรบัปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้ นฐานใหส้อดคลอ้งกัน จึงใหย้กเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดับ

ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขึ้ นพื้ นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐาน

การศึกษาศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.

2560 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 9 (3) ไดก้ าหนดการจดัระบบ โครงสรา้ง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ึดหลกัท่ีส าคญัขอ้หน่ึง 

คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษา โดยมาตรา 31 ใหก้ระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 

ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศึกษาจดัให้

มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้

สงักดัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

และเพื่อรองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 

 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 5 มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งแกไ้ข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐานในการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวนัศุกรท่ี์ 10 พฤษภาคม 2561 รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาระดับปฐมวยั ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานและ

ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 

หน่วยงานต้นสังกัดและส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในการพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ

ฉบบัน้ี 
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 ทั้งน้ี ใหใ้ชก้ับสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพื้ นฐานการศึกษาพิเศษ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 

 

 

         (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 

         รฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

แนบทา้ยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา 

ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบบัลงวนัที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ.2561 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ  านวน 3 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 

 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเ้รียน 

   1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 

   1.2  คุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูเ้รียน 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 

 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

แตล่ะมาตรฐานมีรายละเอียดดงัน้ี 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเ้รียน 

 1.1  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน (ประกอบดว้ย 6 ประเด็น) 

 1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

 2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

                       ความคิดเห็นและแกปั้ญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรา้งนวตักรรม 

                 4)  มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 5)  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 6)  มีความรู ้ทกัษะพื้ นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน (ประกอบดว้ย 4 ประเด็น) 

 1)  การมีคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 2)  ความภูมิใจในทอ้งถ่ินและความเป็นไทย 

 3)  การยอมรบัท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 

 4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจดัการ (ประกอบดว้ย 6 ประเด็น) 

2.1  มีเป้าหมาย วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน 

2.2  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้นตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 

                 กลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและทางสงัคมท่ีเอื้ อต่อการจดัการเรียนรูอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2.6  จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู ้
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (ประกอบดว้ย 5 ประเด็น) 

3.1  จดัการเรียนรูผ่้านกระบวนการคิดและปฏิบติัจริงและสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตได ้

3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูท่ี้เอื้ อต่อการเรียนรู ้

3.3  มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรียนรู ้
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หลกัสูตรโรงเรียนล าปางกลัยาณี พุทธศกัราช 2552 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551 พฒันาเขา้สู่หลกัสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 (ปรบัปรุง 2560) 

 

วิสยัทศัน ์
มุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความรูแ้ละมีทกัษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 

หลกัการ 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเขา้สู่หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 มี

หลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน        

การเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู ้ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้ นฐาน

ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดร้บัการศึกษาอย่างเสมอ

ภาคและมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้ งด้านสาระการเรียนรู ้ เวลาและ            

การจดัการเรียนรู ้
5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ 

7.  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับการพฒันาระบบในโรงเรียน และคุณภาพผูเ้รียนสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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จุดหมาย 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551 และพฒันาเป็นหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 มุ่ง

พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนด

เป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน เมื่อจบการศึกษาตามหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลยีและมี

ทกัษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรกัษ์พฒันาสิ่งแวดลอ้ม 

และจิตส านึกของการเป็นพลเมืองโลก มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสรา้งสิ่งท่ีดีงามในสงัคมโลกและ

อยูร่่วมกนัในสงัคมโลกอยา่งมีความสุข 

 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     

ขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาเป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553     

มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน   

การใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเขา้ใจ ความรู ้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อ

ขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ         

ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและ

สงัคมโลก 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์การคิด

อย่างสรา้งสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสรา้งองค์ความรูห้รือ

สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเกี่ยวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี

เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้ นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เขา้ใจ

ความสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู ้ประยุกต์ความรูม้าใชใ้น

การป้องกันและแกไ้ขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นต่อตนเอง 

สิ่งแวดลอ้มและสงัคมโลก 
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4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง การท างานและการอยู่ร่วมกนั

ในสังคมดว้ยการสรา้งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแยง้ต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม การปรับตัวใหท้ันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและสภาพแวดลอ้ม และการรูจ้ัก

หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้น

ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมโลก ในดา้นการเรียนรู ้  

การสื่อสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสรา้งสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลักสูตรโรงเรียนล าปางกัลยาณี  พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551 และพฒันาเป็นหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2553 มุ่ง

พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ใน

ฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 
1. รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

2. ซื่อสตัยสุ์จริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู ้

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน 

7. รกัความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

 

คุณลกัษณะผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
1. เป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สื่อสารไดอ้ยา่งน้อย 2 ภาษา 
3. ล ้าหน้าทางความคิด 

4. ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค ์

5. ร่วมกนัรบัผิดชอบต่อสงัคมโลก 

 

สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
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ตารางพฤติกรรมที่คาดหวงัของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรูด้ว้ยโครงงานท่ีแสดงถึงสมรรถนะส าคญัหรือทกัษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะส าคญัของ

ผูเ้รียน 

(กระทรวงศึกษาธิการ) 

ทกัษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  

(Lifelong Kindergarten Croup, MIT Media Lab) พฤติกรรมท่ีคาดหวงัของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรูด้ว้ยโครงงาน 

ทกัษะหลกั ทกัษะยอ่ย 

ความสามารถในการ

สื่อสาร 

ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสาร (Information, 

Media, Technology and 

Communication Skills) 

ทกัษะการสื่อสาร 

(Communication Skills) 

รับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา รวมทั้ งเลือกใช้และบูรณาการสื่อหรือ

เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ความเขา้ใจ 

ความรูส้ึก และทศันะของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี 

ทกัษะเกี่ยวกบัขอ้มูลข่าวสาร สื่อและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information, Media 

and Technology Literacy Skills) 

วิเคราะห์ เลือกใช ้จัดการสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง ในการสรา้งชิ้ นงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการคิด ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

(Thinking & Problem solving 

Skills) 

ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และคิด

อยา่งมีระบบ (Critical Thinking and 

Systems Thinking) 

คิดวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิดวิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์คิดสงัเคราะหแ์นวทาง

ในการสรา้งชิ้ นงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอน 

ทกัษะการคิดอยา่งสรา้งสรรค ์(Creativity 

and Intellectual Curiosity) 

ใชค้วามคิดในการออกแบบสรา้งสรรคช์ิ้ นงาน รวมถึงการแสวงหาแนวทางหลากหลายใน

การแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยประสบมาก่อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถในการ

แกปั้ญหา 

ทกัษะการวิเคราะหปั์ญหา (Problem 

Identification, Formulation & Solution) 

คิดวิเคราะหปั์ญหาถึงสาเหตุและวิธีการแกไ้ข รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุม

ต่าง ๆ ในระหว่างการสรา้งชิ้ นงานได ้

ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวิต 

ทกัษะระหว่างบุคคลและเขา้ใจ

ตนเอง (Interpersonal & 

Self-Directional Skills) 

ทกัษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือร่วมใจ 

(Interpersonal and Collaborative Skills) 

มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในเชิงบวก รวมถึง

สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทกัษะการเขา้ใจและรูทิ้ศทางของตนเอง 

(Self-Direction) 
มีความเชื่อมัน่ กล้าตัดสินใจ แสดงความคิดในการออกแบบสรา้งสรรค์ชิ้ นงานและ

สามารถเผชิญหน้ากบัสถานการณท่ีเป็นปัญหาได ้

ทกัษะในการปรบัตวั (Accountability and 

Adaptability) 
สามารถสรา้งชิ้ นงานโดยค านึงถึงความต้องการของผู้อื่นและสังคมรอบขา้ง รวมทั้ง

สามารถปรบัเปลี่ยนชิ้ นงานไดต้ามค าแนะน าและความตอ้งการของสงัคมในขณะน้ันได ้

ทกัษะในฐานะเป็นสมาชิกของสงัคม (Social 

Responsibility) 

มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มและสามารถน าชิ้ นงานไป

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้บักลุ่มอื่นท่ีเป็นสมาชิกในสงัคม 
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ตวัอย่างแบบประเมินสมรรถนะที่ส  าคญัของผูเ้รียน (ทกัษะในศตวรรษที่ 21) โดยผูส้อน 

รายการ 
มากที่สุด

5 

มาก 

4 

ปานกลาง

3 

น้อย

2 

น้อยท่ีสุด

1 

1.  ผูเ้รียนสามารถรบัและส่งสาร มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา      

2.  ผูเ้รียนสามารถเลือกใชแ้ละบูรณาการสื่อ/เครื่องมือท่ี

หลากหลายเพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความคิด ความรู ้ 

ความเขา้ใจ ความรูส้ึก และทศันะของตนเองได ้

     

3.  ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตวัอกัษร 

รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงในการสรา้งชิ้ นงานได ้

     

4.  ผูเ้รียนสามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิด

วิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์แนวทางในการสรา้งชิ้ นงานไดอ้ยา่งมี

ขั้นตอน 

     

5.  ผูเ้รียนสามารถสรา้งสรรค ์ออกแบบ ชิ้ นงาน แสวงหา

แนวทางหลากหลายในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยประสบมา

ก่อนได ้

     

6.  ผูเ้รียนสามารถวิเคราะหปั์ญหาถึงสาเหตุและวิธีการแกไ้ข 

รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ในระหวา่ง 

การสรา้งชิ้ นงานได ้

     

7.  ผูเ้รียนสามารถติดต่อสื่อสารและสรา้งความสมัพนัธก์บั

บุคคลอื่นในเชิงบวกรวมถึงสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

8.  ผูเ้รียนมีความเชื่อมัน่ กลา้ตดัสินใจ แสดงความคิดใน           

การออกแบบสรา้งสรรคช์ิ้ นงานและสามารถเผชิญหน้ากบั

สถานการณท่ี์เป็นปัญหาได ้

     

9.  ผูเ้รียนสามารถสรา้งชิ้ นงานโดยค านึงถึงความตอ้งการของ

ผูอ้ื่นและสงัคม 

     

10. ผูเ้รียนสามารถปรบัเปล่ียนชิ้ นงาน/โครงงานตามค าแนะน า

และความตอ้งการของสงัคมในขณะน้ันได ้

     

11. ผูเ้รียนมีความรบัผิดชอบในหน้าท่ีในฐานะเป็นส่วนหน่ึง  

ของกลุ่ม 

     

12. ผูเ้รียนสามารถน าชิ้ นงานไปแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกบักลุ่ม

อื่นได ้
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ตวัอย่างแบบประเมินสมรรถนะที่ส  าคญัของผูเ้รียน (ทกัษะในศตวรรษที่ 21) โดยผูเ้รียน 

รายการ 
มากที่สุด

5 

มาก 

4 

ปานกลาง

3 

น้อย

2 

น้อยท่ีสุด

1 

1.  ฉนัสามารถใชภ้าษาในการสื่อสารไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

เหมาะสม 

     

2.  ฉนัสามารถเลือกใชส้ื่อ/เครื่องมือท่ีหลากหลายในการ

ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความคิด ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้ึก 

และทศันะของตนเองได ้

     

3.  ฉนัสามารถใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตวัอกัษร 

รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงในการสรา้งชิ้ นงานได ้

     

4.  ฉนัสามารถวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ คิดวิเคราะห ์

คิดสงัเคราะห ์แนวทางในการสรา้งชิ้ นงานไดอ้ยา่งมีขั้นตอน 

     

5.  ฉนัสามารถสรา้งสรรค ์ออกแบบ ชิ้ นงาน แสวงหาแนวทาง

หลากหลายในการแกปั้ญหาใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยประสบมาก่อนได ้

     

6.  ฉนัสามารถวิเคราะหปั์ญหาถึงสาเหตุและวิธีการแกไ้ข 

รวมถึงคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ในระหวา่ง 

การสรา้งชิ้ นงานได ้

     

7.  ฉนัสามารถติดต่อสื่อสารและสรา้งความสมัพนัธก์บับุคคลอื่น

ในเชิงบวก รวมถึงสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     

8.  ฉนัมีความเชื่อมัน่ กลา้ตดัสินใจ แสดงความคิดใน                

การออกแบบสรา้งสรรคช์ิ้ นงานและสามารถเผชิญหน้ากบั

สถานการณท่ี์เป็นปัญหาได ้

     

9.  ฉนัสามารถสรา้งชิ้ นงานโดยค านึงถึงความตอ้งการของผูอ้ื่น

และสงัคม 

     

10. ฉนัสามารถปรบัเปล่ียนชิ้ นงาน/โครงงานตามค าแนะน าและ

ความตอ้งการของสงัคมในขณะน้ันได ้

     

11. ฉนัมีความรบัผิดชอบในหน้าท่ีในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม      

12. ฉนัสามารถน าชิ้ นงานไปแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกบั                 

กลุ่มอ่ืนได ้
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ขั้นตอนการจดัท าโครงการ/เขียนโครงการ 
 

 

 

ขั้นท่ี 1    การเขียนโครงการ (ผูร้บัผิดชอบตอ้ง) 

• ศึกษายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566-2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-

2579 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565)/กลยุทธ์ของ 

สพฐ./ทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2570./แผนพัฒนาการศึกษา       

ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (พ.ศ.2563 – 

2565) 

• ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายความสำเร็จของหลักสูตร

สถานศึกษา สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน,

คุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล, ค่านิยมคนไทย 12 ประการ และทักษะเพื่อ

การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

• ศึกษามาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

• วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ผลการประเมินภายใน ผลการประเมินความเสี่ยง

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

ม. 6  ปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมินโครงการและการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ 

2564 และผลการประเมินภายนอกรอบ 4 (สมศ.) 

• วางแผน/หาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ปรับปรุง และรูปแบบการดำเนินงาน

เพื่อบรรลุเป้าหมาย 

• วิเคราะห์สภาพความสำเร็จที่ต้องการ 

• จัดทำโครงการ/เขียนโครงการ 

ขั้นท่ี 2    เสนอของบประมาณ 
 

• คณะกรรมการจดัสรรงบประมาณ จดัสรรงบประมาณใหแ้ต่ละกลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน   

• เจา้ของโครงการ ส่งโครงการท่ีงานแผนงาน  

• คณะท างานแผนงานรวบรวมโครงการ เสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้ นฐาน 

• งานแผนงานน าโครงการมาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  พร้อมทั้ง   

รวบรวมงาน / โครงการเป็นรูปเล่ม 

ขั้นท่ี 3   การด าเนินงานตามโครงการ 

• กลุ่มบริหาร / สาระวิชา / งาน ด าเนินการตามโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั   
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ขั้นท่ี 4    การจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

• ตามกฎหมายและระเบียบการเงินการพสัดุ ส าหรบัสถานศึกษา 

ขั้นท่ี  5   การเบิกจา่ยเงิน 

• ตามกฎหมายและระเบียบการเงินการพสัดุ ส าหรบัสถานศึกษา 

ขั้นท่ี 6   การประเมินงาน / โครงการ 

• งานแผนงานหรือผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้ง 

 

โครงการระดบัโรงเรียนจะประกอบดว้ยหวัขอ้ตอ่ไปน้ี 
 

1. ระบ ุรหสั/ชื่องาน/โครงการ 

2. ลกัษณะงาน/โครงการ  งานประจ า/โครงการต่อเน่ือง/โครงการใหม่ 

3. สนองยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการขอ้ท่ี ....................... 

4. สนองกลยุทธข์อง สพฐ. ขอ้ท่ี ....................... 

5. สนองกลยุทธข์องส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาล าปาง ล าพนู ขอ้ท่ี ............... 

6. สนองกลยุทธโ์รงเรียนขอ้ท่ี ....................... 

7. ผลการปฏิบติัตามโครงการส่งผลถึงมาตรฐาน 

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ขอ้ท่ี............................. 

ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ   ขอ้ท่ี............................. 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอน ขอ้ท่ี............................. 

 

8. หลกัการและเหตุผล 
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จากการจัดการเรียนการสอนสาระ...................... .............ในปีการศึกษา 2562-2564    

ท่ีผ่านมา พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน  (O-NET) ของช่วงชั้นท่ี 3 

(ม.3) และช่วงชั้นท่ี 4 (ม.6) ของปีการศึกษา 2562-2564 ปรากฏผลตามตาราง 
 

ระดบั ม.3 

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 

ปีการศึกษา 

คะแนนสูงสุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนต า่สุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ล าปางกลัยาณี             

จงัหวดัล าปาง             

สพฐ.             

ประเทศ             

ระดบั ม.6 

จ านวนผูเ้ขา้สอบ 

ปีการศึกษา 

คะแนนสูงสุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนต า่สุด  

ปีการศึกษา 

คะแนนเฉลี่ย  

ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ล าปางกลัยาณี             

จงัหวดัล าปาง             

สพฐ.             

ประเทศ             

 

ค่าสถิติเปรียบเทียบและการพฒันา วิชา........................................................................ 

ค่าสถิติ 

ปีการศึกษา/ระดบัชั้น 

ระดบัชั้น ม.3 ระดบัชั้น ม.6 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 

Z-Score       

T-Score       

ผลต่าง T-Score       

รอ้ยละการพฒันา       

 

* วิเคราะหผ์ลการทดสอบ ระบุถึงความส าเร็จ, สิ่งท่ีตอ้งเริ่มปรบัปรุง พฒันา (ตามตวัอยา่ง) 

 

9. วตัถุประสงค ์  

1.           

         

2.           

         

3.           

         

4.           
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10. เป้าหมาย  (ตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค)์ 

ดา้นผลผลิต (Outputs) 

1.           

         

2.           

         
 

 ดา้นผลลพัธ ์(Outcome) 

1.           

        

        

2.           

        

         
 

11. สถานท่ีด าเนินการ  

          

          
 

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

 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผูร้บัผิดชอบ 
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14. งบประมาณ 

แหล่งเงิน 

      เงินงบประมาณ     บาท 

 เงินอุดหนุน (รายหวั)    บาท 

 เงินอุดหนุน (กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)    บาท 

              เงินระดมทุนตามโครงการ    บาท       

 เงินสมาคมผูป้กครองฯ    บาท   

 เงินรายไดส้ถานศึกษา    บาท 

 เงินบริหารสถานศึกษา     บาท 

 เงินอื่น ๆ (ระบุ)    บาท     

รวมเงิน                   บาท 

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

 

แผนการเบิกจา่ยเงินของ งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2566 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. 

2565 

พ.ย. 

2565 
ธ.ค. 

2565 

ม.ค. 

2566 

ก.พ. 

2566 

มี.ค. 

2566 

เม.ย. 

2566 

พ.ค. 

2566 

มิ.ย. 

2566 

ก.ค. 

2566 

ส.ค. 

2566 

ก.ย. 

2566 

            

    

รวมทั้งส้ิน                          บาท   (                                                                     ) 

 

15.   ผูร้บัผิดชอบ (งาน/โครงการ)     

            

                                            
 

16.   ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

                

                     
 

17.   เน้ือหาสาระ (ในกรณีจดัการอบรม) 
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 18. การประเมินผล    

 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช ้

ผลผลิต   

   

   

   

   

   

   

ผลลพัธ์   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

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

       ผูจ้ดัท าโครงการ       

 หวัหน้าสาระวิชา/หวัหน้างาน        

 

ความเห็นรองผูอ้ านวยการฝ่าย..................................... 

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

                                 

 
                                                       ( ………………………………………………………………… ) 

                                                    รองผูอ้ านวยการฝ่าย................................. 
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ความเห็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

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

                                 

 
                                                       ( นายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ ์)  

                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

 
ความเห็นของผูอ้นุมตัิโครงการ 

  อนุมติัโครงการน้ี 

  ระงบัโครงการน้ี 

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

 

  
                                                         ( นายวิโรจ  หลกัมัน่ )         

                                                 ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี      

                                                             ผูอ้นุมติัโครงการ 
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โครงการท่ีสมบูรณแ์บบจะตอ้งตอบค าถามตอ่ไปน้ีได ้
 

1. ท าไมจึงตอ้งท าโครงการน้ี (หลกัการเหตุผลโครงการ) 

2. ท าแลว้สนองยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ/กลยุทธ ์ของ สพฐ./กลยุทธเ์ขตพื้ นท่ี 

สพม.ล าปาง ล าพูน ขอ้ใด (แนวทางการพฒันา) 

3. ท าแลว้สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐานขอ้ใดบา้ง  

4. สนองนวตักรรม L.K.S. SMART SCHOOL ดว้ยกิจกรรมใด 

5. ท าแลว้ตอ้งการใหเ้กิดผลอย่างไร (วตัถุประสงคโ์ครงการ) 

6. แลว้จะท าอยา่งไร ท าเม่ือไร (กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน) 

7. ตอ้งใชปั้จจยั หรือทรพัยากรเพียงใด (งบประมาณ/บุคลากร/สถานท่ี) 

8. ขณะด าเนินการจะเกิดอะไร (เป้าหมาย,ประเมิน) 

9. เมื่อเสร็จสิ้ นโครงการแลว้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร (ผลผลิต,ผลลพัธ)์ 
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คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
49 

การประเมินกิจกรรม/งาน / โครงการ 

 

 เน่ืองจาก กิจกรรม/งาน/โครงการ ของแต่ละฝ่ายบริหาร/สาระวิชา/งาน ท่ีได้รับ   

การอนุมติัแลว้ ซึ่งแต่ละฝ่ายบริหาร/งาน/สาระวิชา จะใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ต่อไป โดยในแต่ละช่วงของเวลาอาจเป็นทุก 1 เดือน หรือทุก 1 ภาคเรียน จะมี     

การประเมินผล การด าเนินงานว่า ด าเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร   

ในกรณีท่ี กิจกรรม/งาน/โครงการ ด าเนินการเรียบรอ้ยแลว้แต่ละฝ่ายบริหาร/งาน/สาระ

วิชา จะตอ้งมีการประเมินผลการด าเนินงานว่าด าเนินการเป็นอย่างไรเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐาน

ว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และเกิดผลอย่างไร สมควรจะต้องด าเนินการต่อใน

ปีงบประมาณหน้าต่อไปหรือไม่  
 

 การประเมินผลจะตอ้งระบุวิธีการ เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินผล และระยะเวลาท่ี

ประเมินผล  ซึ่งการประเมินอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 

 

- ประเมินผลก่อนด าเนินการ 

- ประเมินผลระหวา่งด าเนินการ 

- ประเมินผลหลงัจากเสร็จงาน / โครงการ 
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ผูมี้หนา้ที่ติดตามและประเมินผล 
 

ผูมี้หนา้ที่ติดตามและประเมินผลงานและโครงการ อาจไดแ้ก่บุคคล  

ตอ่ไปน้ี 

1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

2. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

3. หวัหน้ากลุ่มงาน /สาระวิชา/หวัหน้างาน หรือผูไ้ดร้บัการแต่งตั้ง 

4. บุคลากรในงานแผนงาน หรือคณะท างานแผนงานของโรงเรียน 
 

  โดยปกติแลว้ผูท้ าหน้าท่ีติดตามและประเมินผล ควรจะขึ้ นอยูก่บัลกัษณะของ

การประเมินผล ดงัน้ี 
1. การประเมินร่างโครงการ ผูป้ระเมินควรจะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี               

ความเป็นกลาง ซึ่งอาจจะประกอบดว้ย ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ผูแ้ทนจากกลุ่ม

บริหารหรืองานหรือคณะท างานแผนงานของโรงเรียนมาพิจารณาร่วมกนั 

2. การประเมินความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการประเมิน

ขณะท่ีโครงการด าเนินอยูผู่ป้ระเมินควรจะเป็นผูร้บัผิดชอบงาน และโครงการหรือกลุ่มบริหาร

หรืองานท่ีรบัผิดชอบด าเนินงานตามงาน/โครงการน้ัน เพราะจะสามารถน าผลการติดตาม

และประเมินมาใชแ้กปั้ญหาของงานไดท้นัท่วงที 

3. การประเมินผลงาน ซึ่งเป็นการประเมินเมื่อสิ้ นสุดโครงการควรเป็นบุคคล

ท่ีไดร้บัแต่งตั้งท่ีไม่ไดเ้ป็นผูร้บัผิดชอบในการปฏบิติังานตามงานและโครงการโดยมีเจา้ของ

งานและโครงการร่วมด าเนินการอยูด่ว้ย 

ในกรณีของการประเมินผลความกา้วหน้าของการด าเนินงาน และ                

การประเมินผลงานท่ีตอ้งการใหเ้ห็นภาพรวมของความกา้วหน้า และผลส าเร็จของ             

การด าเนินงานของงานและโครงการน้ัน ๆ  ผูท่ี้เป็นแกนรบัผิดชอบด าเนินงานควรเป็นงาน

แผนงานของโรงเรียนซึ่งมีหน้าท่ีรบัผิดชอบโดยตรงในเรื่องน้ี 
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ภาคผนวก 
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เป้าหมายการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  ดา้นเน้ือหา สาระวิชาหลกัหรือวิชาแกน (core subjects)  ประกอบดว้ย 

 - ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก 
 - คณิตศาสตร ์ 
 - วิทยาศาสตร ์ 

 - ภูมิศาสตร ์ 
 - เศรษฐศาสตร ์          
 - ประวติัศาสตร ์

 - รฐั (การปกครองและความเป็นพลเมืองดี) 
 - ศิลปะ 

และความรูเ้ชิงบูรณาการ ไดแ้ก่ 

  - ความรูเ้กี่ยวกบัโลก (Clobal Awareness) 

  - ความรูเ้กี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 

  - ความรูด้า้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 

  - ความรูด้า้นสุขภาพ (Health Literacy) 

  - ความรูด้า้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 

 

 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ทักษะชีวิต
และ 

การทำงาน 

ทักษะด้าน
สารสนเทศ 
สื่อ และ    

    เทคโนโลยี 

วิชาหลัก 

คุณลักษณะ 

มาตรฐานและการประเมิน 

หลกัสูตรและการสอน 

การพฒันาทาววชิาชีพ 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้
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2.  ดา้นทกัษะ 

2.1  ทักษะการเรียนรูแ้ละนวัตกรรม  จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเขา้สู่โลก         

การท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้ นในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

  - ความริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม  

  - การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกไ้ขปัญหา  

  - การสื่อสารและการร่วมมือ 

2.2  ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรูใ้นหลายดา้น ดงัน้ี 

  - ความรูด้า้นสารสนเทศ  

  - ความรูเ้กี่ยวกบัสื่อ  

  - ความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 

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

ปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ นักเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตที่ส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  2.3.1  ความยืดหยุน่และการปรบัตวั (Flexibility and Adaptability) ไดแ้ก่ 

   - เกิดความยืดหยุน่ในการท างาน (Be Flexible) โดย 

    (1) สามารถหลอมรวมผลสะทอ้นของงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    (2) เป็นผูน้ าท่ีสรา้งสรรคใ์หเ้กิดผลเชิงบวกกบัการท างาน 

    (3) มีความรูค้วามเขา้ใจในการสรา้งความสมดุลและความเสมอภาคอย่าง

รอบดา้น เพื่อก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสรา้งสรรคข์องการท างาน 

   - การปรบัตวัเพื่อรบัการเปล่ียนแปลง (Adapt to Change) โดย 

    (1)  ปรบัตวัตามบทบาทหน้าท่ี ความรบัผิดชอบและบริบทตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 

    (2)  ปรบัตวัเพื่อการเปล่ียนแปลงบรรยากาศของการท างานในองคก์รท่ีดีขึ้ น 

  2.3.2  การริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง (Initiative and Self-Direction) 

   -  การจดัการดา้นเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดย 

    (1) ก าหนดเป้าหมายไดช้ดัเจนบนฐานความส าเร็จตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

    (2) สรา้งความสมดุลในเป้าหมายที่ก าหนด (ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว) 

    (3) ใชเ้วลาและการจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

   -  การสรา้งงานอิสระ (Work Independently) โดยก ากับติดตามจ าแนกวิเคราะห ์

จดัเรียงล าดบัความส าคญัและก าหนดภารกิจงานอยา่งมีอิสระปราศจากการควบคุมจากภายนอก 

   -  เป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง (Be Self-Directed Learners) โดย 

    (1) มุ่งมัน่สู่ความเชี่ยวชาญทั้งทางดา้นทกัษะ ความรูแ้ละขยายผลสู่ความเป็นเลิศ 

    (2) เป็นผูน้ าเชิงทกัษะขั้นสูง มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 

    (3) เป็นผูน้ าในการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
    (4) สามารถสะทอ้นผลและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากอดีตมุ่งสู่เสน้ทางแห่ง

ความกา้วหน้าในอนาคต 
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  2.3.3  ทกัษะสงัคมและสงัคมขา้มวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) ประกอบดว้ย 

   -  ประสิทธิผลเชิงปฏิสมัพนัธร์่วมกบัผูอ้ื่น (Interact Effectively with Others) โดย 

    (1) รอบรูใ้นการสรา้งประสิทธิภาพ จังหวะเวลาท่ีเหมาะสมในการฟัง-  

การพดูในโอกาสต่าง ๆ และ 

    (2) สรา้งศกัยภาพต่อการควบคุมใหเ้กิดการยอมรบัในความเป็นผูน้ าทางวิชาชีพ 

   -  การสรา้งทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดย 

    (1) ยอมรับในขอ้แตกต่างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงานท่ี

แตกต่างกนัหลากหลายลกัษณะ 
    (2) เปิดโลกทัศน์และปลุกจิตส านึกเพื่อมองเห็นการยอมรบัในขอ้แตกต่าง 

สามารถมองเห็นคุณค่าในความแตกต่างเหล่าน้ัน 

    (3) พึงระลึกเสมอวา่ขอ้แตกต่างเชิงสงัคมและวฒันธรรมน้ัน สามารถน ามา

สรา้งสรรคเ์ป็นแนวคิดใหม่ ๆ ใหเ้กิดขึ้ นได ้โดยการคิดคน้นวตักรรมเพื่อการสรา้งงานอยา่งมีคุณภาพ 

  2.3.4  การเป็นผูส้รา้งหรือผูผ้ลิต (Productivity) และความรบัผิดชอบเช่ือถือได ้

(Accountability) ประกอบดว้ย 

   -  การจดัการโครงการ (Manage Projects) โดย 

    (1) ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจนเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จของงาน 

    (2) วางแผน จัดเรียงล าดับความส าคัญของงานและบริหารจัดการให้

เกิดผลลพัธท่ี์มุ่งหวงั 
   -  ผลผลิตท่ีเกิดขึ้ น (Produce Results) โดยสรา้งผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง โดยมี

จุดเน้นในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

    (1) การท างานทางวิชาชีพท่ีสุจริต 

    (2) สามารถบริหารเวลาและบริหารโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

    (3) เน้นภารกิจงานในเชิงสหกิจ (Multi-tasks) 

    (4) การมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนั 

    (5) น าเสนอผลงานไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

    (6) ยอมรบัผลผลิตท่ีเกิดขึ้ นดว้ยความชื่นชม 

  2.3.5  ภาวะผูน้ าและความรบัผิดชอบ (Leadership and Responsibility) หมายถึง ความ

เป็นตวัแบบและเป็นผูน้ าคนอื่น (Guide and Lead Others) โดย 

   (1) ใชท้ักษะการแกไ้ขปัญหาระหว่างบุคคลได้ เพื่อน าพาองค์การก้าวบรรลุ

จุดมุ่งหมาย 

   (2) เป็นตัวกลางหรือผู ้ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถชี้ น าและน าพา

องคก์ารกา้วสู่ผลลพัธท่ี์พึงประสงค ์

   (3) ยอมรบัความสามารถของคณะท างานหรือผูร้่วมงานท่ีมีความแตกต่างกนั 

   (4) เป็นแบบอยา่งในพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ผูอ้ื่นยอมรบั 
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3.  คุณลกัษณะ 

3.1  คุณลกัษณะดา้นการท างาน การปรบัตัว ความเป็นผูน้ า 

3.2  คุณลกัษณะดา้นการเรียน การชี้ น าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้องตนเอง 

3.3  คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ความเคารพผูอ้ื่น ความซื่อสตัย ์ส านึกพลเมือง 

 การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้วขา้ม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู ้“ทักษะแห่งศตวรรษ      

ท่ี 21” (21
st
 Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้แต่ตอ้งใหนั้กเรียนเป็นผูเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง โดย

ครูจะออกแบบการเรียนรู ้ฝึกฝนใหต้นเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ใน       

การเรียนรูแ้บบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งท่ีเป็นตัวช่วงของครูในการจัด    

การเรียนรู ้คือ ชุมชนการเรียนรูค้รูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจาก  

การรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหน้าท่ีของครูแต่ละคนนั่นเอง ซึ่งคนใน

ศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะตอ้งเรียนรูต้ลอดชีวิต คือ การเรียนรู ้3R x 7C    

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

  7C ไดแ้ก่  Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทกัษะในการแกปั้ญหา) 

  Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม) 

  Cross-cultural Understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างวฒันธรรม              

ต่างกระบวนทศัน์) 

  Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม

และภาวะผูน้ า) 

  Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้นการสื่อสารสารสนเทศ 

และรูเ้ท่าทนัสื่อ) 

  Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) 
  Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู)้ 

 

แนวปฏิบตัิในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียน ใหม้ีคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการ เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ในฐานะเป็น

พลเมืองไทยและพลโลกในการพัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ จ าเป็นตอ้งอาศัยการบริหาร

จดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูส้อน 

ครูประจ าชั้น ผูป้กครอง และชุมชนตอ้งร่วมมือกนัปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์หเ้กิดขึ้ นแก่ผูเ้รียน

อยา่งต่อเน่ือง จึงตอ้งพิจารณาถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดใหจ้ดัข้ึน แลว้ส่งผลต่อการพฒันา

ผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ซึ่งอาจด าเนินการพฒันาดว้ยวิธีการต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี เช่น 

 1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระ 
 2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 3. จดัโครงการเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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 4. ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคโ์ดยสอดแทรกในกิจวตัรประจ าวนั 
 แนวปฏิบติัในการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน้ั์นสามารถพฒันาไดโ้ดยการน า

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตัวชี้ วดั และพฤติกรรมบ่งชี้ ท่ีวิเคราะหไ์วไ้ปบูรณาการในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู ้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โครงการต่าง ๆ และกิจวตัรประจ าวนัของผูเ้รียน ดงัน้ี 

 

1.  รกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

1.1 เป็นพลเมืองดี 

ของชาติ 

1.1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติ                 

รอ้งเพลงชาติ และอธิบายความหมาย

ของเพลงไดถู้กตอ้ง 

    

 1.1.2 ปฏิบติัตนตามสิทธิและหน้าท่ี 

พลเมืองดีของชาติ 

    

 1.1.3 มีความสามคัคี ปรองดอง     

1.2 ธ ารงไวซ้ึ่ง

ความเป็นชาติไทย 

1.2.1 เขา้ร่วม ส่งเสริม สนับสนุน 

กิจกรรมท่ีสรา้งความสามคัคีปรองดอง   

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ

สงัคม 

    

 1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกยอ่ง   

ความเป็นชาติ 

    

1.3 ศรทัธา ยึดมัน่ 

และปฏิบติัตนตาม 

1.3.1 เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ี

ตนนับถือ 

    

หลกัของศาสนา 1.3.2 ปฏิบติัตนตามหกัของศาสนาท่ี

ตนนับถือ 

    

 1.3.3 เป็นแบบอยา่งท่ีดีของศาสนิกชน     

1.4 เคารพเทิดทูน 

สถาบนั 

1.4.1 มีส่วนร่วมหรือจดักิจกรรมท่ี

เกี่ยวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย ์

    

พระมหากษัตริย ์ 1.4.2 แสดงความส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย ์

    

 1.4.3 แสดงออกซึ่งความจงรกัภกัดีต่อ

สถาบนัพระมหากษัตริย ์
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2.  ซ่ือสตัยส์ุจริต 

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

2.1 ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริง 

2.1.1 ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 

ปราศจากความล าเอียง 

    

ต่อตนเองทั้งทาง

กาย วาจา ใจ 

2.1.2 ปฏิบติัตนโดยค านึงถึงความ

ถูกตอ้งละอายและเกรงกลวัต่อการ

กระท าผิด 

    

 2.1.3 ปฏิบติัตามค ามัน่สญัญา     

2.2 ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริง 

2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของ

ผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง 

    

ต่อตนเองทั้งทาง 2.2.2 ปฏิบติัตนต่อผูอ้ื่นดว้ยความ

ซื่อตรง 

    

 2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

    

 

3.  มีวินัย 

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

3.1 ปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงกฎเกณฑ์

ระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของครอบครวั 

3.1.1 ปฏิบติัตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์

ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครวั 

โรงเรียน และสงัคม ไม่ละเมิดสิทธิของ 

ผูอ้ื่น 

    

โรงเรียนและสงัคม 3.1.2 ตรงต่อเวลาในการปฏิบติั

กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและ

รบัผิดชอบในการท างาน 

    

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
58 

4.  ใฝ่เรียนรู ้

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

4.1 ตั้งใจ 4.1.1 ตั้งใจเรียน     

เพียรพยายามใน

การเรียนและ 

4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียร

พยายามในการเรียนรู ้

    

เขา้ร่วมกิจกรรม 

การเรียนรู ้

4.1.3 สนใจเขา้ร่มกิจกรรมการเรียนรู ้

ต่าง ๆ 

    

4.2 แสวงหา

ความรูจ้ากแหล่ง

เรียนรูต้่าง ๆ ทั้ง

ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

4.2.1 ศึกษาคน้ควา้หาความรูจ้าก

หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ ์สื่อเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ แหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนและเลือกใชส้ื่อได้

อยา่งเหมาะสม 

    

ดว้ยการเลือกใชส้ื่อ

อยา่งเหมาะสม 

บนัทึกความรู ้ 

4.2.2 บนัทึกความรู ้วิเคราะห ์

ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู ้สรุปเป็นองค์

ความรู ้

    

วิเคราะห ์สรุป 

เป็นองคค์วามรู ้

และสามารถ

น าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนัได ้

4.2.3 แลกเปล่ียนความรูด้ว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
59 

5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

5.1 ด าเนินชีวิต

อยา่งพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ 

มีคุณธรรม 

5.1.1 ใชท้รพัยส์ินของตนเอง เช่น เงิน 

สิ่งของ เครื่องใช ้ฯลฯ อยา่งประหยดั 

คุม้ค่า และเก็บรกัษาดูแลอยา่งดี 

รวมทั้งการใชเ้วลาอยา่งเหมาะสม 

    

 5.1.2 ใชท้รพัยากรของส่วนรวมอยา่ง

ประหยดัคุม้ค่า และเก็บรกัษาดูแล

อยา่งดี 

    

 5.1.3 ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ย

ความรอบคอบ มีเหตุผล 

    

 5.1.4 ไม่เอาเปรียบผูอ้ื่นและไม่ท าให ้ 

ผูอ้ื่นเดือดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัเมื่อผูอ้ื่น

กระท าผิดพลาด 

    

5.2 มีภูมิคุม้กนัใน

ตวัท่ีดี ปรบัตวัเพื่อ

อยูใ่นสงัคมได ้

5.2.1 วางแผนการเรียน การท างาน 

และการใชช้ีวิตประจ าวนับนพื้ นฐาน

ของความรู ้ขอ้มูล ข่าวสาร 

    

อยา่งมีความสุข 5.2.2 รูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมและสภาพแวดลอ้ม ยอมรบั และ

ปรบัตวัเพื่ออยูร่่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมี

ความสุข 
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6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

6.1 ตั้งใจและ

รบัผิดชอบใน 

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

ไดร้บัมอบหมาย 

    

การปฏิบติัหน้าท่ี 6.1.2 ตั้งใจและรบัผิดชอบในการ

ท างานใหส้ าเร็จ 

    

 6.1.3 ปรบัปรุงและพฒันาการท างาน

ดว้ยตนเอง 

    

6.2 ท างานดว้ย

ความเพียรพยายาม 

6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทด ไม่ยอ่ทอ้

ต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 

    

และอดทน เพื่อให้

งานส าเร็จตาม 

6.2.2 พยายามแกปั้ญหาและอุปสรรค

ในการท างานใหส้ าเร็จ 

    

เป้าหมาย 6.2.3 ชื่นชมผลงานดว้ยความ

ภาคภูมิใจ 
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7.  รกัความเป็นไทย 

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

7.1 ภาคภูมิใจใน

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ศิลปะ 

7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงาม 

แบบไทย มีสมัมาคารวะ กตัญญูกตเวที 

ต่อผูม้ีพระคุณ 

    

วฒันธรรมไทย 

และมีความ 

7.1.2 ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ประเพณี ศิลปะ และวฒันธรรมไทย 

    

กตญัญูกตเวที 7.1.3 ชกัชวน แนะน าใหผู้อ้ื่นปฏิบติั

ตามขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ

และวฒันธรรมไทย 

    

7.2 เห็นคุณค่าและ

ใชภ้าษาไทยในการ

สื่อสารไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง เหมาะสม 

7.2.1 ใชภ้าษาไทยและเลขไทยใน       

การ สื่อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

    

7.3 อนุรกัษ์และสืบ

ทอดภูมิปัญญาไทย 

7.3.1 น าภูมิปัญญาไทยมาใชใ้ห้

เหมาะสมในวิถีชีวิต 

    

 7.3.2 ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบั         

ภูมิปัญญาไทย 

    

 7.3.3 แนะน า มีส่วนร่วมในการ          

สืบทอดภูมิปัญญาไทย 
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8.  มีจิตสาธารณะ 

ตวัช้ีวดั พฤติกรรมบ่งช้ี 

วิธีการพฒันา 

กลุ่ม

สาระ 

กิจกรรม 

พฒันา 

ผูเ้รียน 

โครงการ 
กิจวตัร 

ประจ  าวนั 

8.1 ช่วยเหลือผูอ้ื่น

ดว้ยความเต็มใจ 

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู 

ท างานดว้ยความเต็มใจ 

    

และพึงพอใจโดยไม่

หวงัผลตอบแทน 

8.1.2 อาสาท างานใหผู้อ้ื่นดว้ยก าลงั

กาย ก าลงัใจและก าลงัสติปัญญา โดย

ไม่หวงัผลตอบแทน 

    

 8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรพัยส์ินและ  

อื่น ๆ และช่วยแกปั้ญหาหรือสรา้ง

ความสุขใหก้บัผูอ้ื่น 

    

8.2 เขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีเป็น 

8.2.1 ดูแล รกัษาสาธารณสมบติัและ

สิ่งแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ 

    

ประโยชน์ต่อ 8.2.1 เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์     

โรงเรียน ชุมชน 

และสงัคม 

8.2.3 เขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา

หรือร่วมสรา้งสิ่งท่ีดีงามของส่วนรวม

ตามสถานการณท่ี์เกิดขึ้ นดว้ยความ

กระตือรือรน้ 
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จุดเนน้การพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

 

 

 

จุดเนน้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

เสน้ทางสู่ความส าเร็จ การปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง 

“เพ่ือคุณภาพเด็กไทย คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได ้กา้วไกลสู่สากล เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์” 

 

 

      ความสามารถและทกัษะ         คุณลกัษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหา 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

ใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

จุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร 

มุ่งมั่นในการศึกษา

และการทำงาน 

ม.4-6 

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

มีทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

อยู่อย่าง 

พอเพียง 

ม.1-3 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 

มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะชวีิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ใฝ่เรียนรู้ ป.4-6 

อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น 

มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะชวีิต 

ทักษะการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

ใฝ่ดี ป.1-3 

➢ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 

➢ ซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

➢ มีวินัย 

 

➢ ใฝ่เรียนรู้ 

 

➢ อยู่อย่างพอเพียง 

 

➢ มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

➢ รักความเป็นไทย 
 

➢ มีจิตสาธารณะ 
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แบบรายงานความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน/โครงการ 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี  

ปีงบประมาณ 2565 
 

รหสั/ช่ืองาน/โครงการ          

กลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน          

ระยะเวลาด าเนินงาน เริม่     สิ้ นสุด     

ช่ือผูร้บัผิดชอบโครงการ          

รายงานครั้งท่ี       วนัที ่    เดือน          พ.ศ.    
 

1.  การด าเนินงานและค่าใชจ้า่ย 
  

ค าช้ีแจง  โปรดใสเ่ครื่องหมาย / หรอืเติมขอ้ความหรือตวัเลขในตารางแลว้แตก่รณี 
 

 

กิจกรรม 

การด าเนินการ ระยะเวลา ค่าใชจ้า่ย (บาท) ผลงานดา้นปริมาณ 

เสร็จ

แลว้ 

ก าลงั

ด าเนิน

การ 

ยงัไม่

ด าเนิน

การ 

ตาม 

แผน 

เร็ว

กว่า

แผน 

ชา้ 

กว่า

แผน 

ไดร้บั ใชจ้า่ย 
สูงกว่า

แผน 

ตาม

แผน 

ต า่กว่า

แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รวม            

 

2.   ผลการด าเนินงานเป็นที่พอใจหรือไม่            พอใจ                   ไม่พอใจ 

      ถา้ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหต ุ
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3.   ความร่วมมือในการด าเนินงานของผูร้ว่มงาน/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 

     ไดร้บัความร่วมมือดีมาก 

     ไดร้บัความร่วมมือพอสมควร 

      ไดร้บัความร่วมมือน้อย 
 

      ถา้ไดร้บัความร่วมมือนอ้ย โปรดระบุสาเหต ุ

             

             

4.  ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน (อาจแยกเป็นรายกิจกรรม ดงัตารางขอ้ 1) 

             

             

5.  ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

             

             

 

   ลงช่ือ                                                   ผูร้ายงาน/ผูป้ระเมิน 

 

1. ความเห็นของหวัหน้าสาระวิชา/งาน        3  ความเหน็ของหวัหน้างานแผนงาน 

             

 ลงชื่อ        ลงชื่อ        

    (                      )          (                      ) 

                               /            /                                                /             /                       
                 

2. ความเห็นของรองผูอ้ านวยการฝ่าย               4  ความเห็นของผูอ้ านวยการโรงเรียน 

                               

              

 ลงชื่อ        ลงชื่อ        

    (                      )          (                      ) 

                               /            /                                                /             /    
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงาน/โครงการ 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ปีงบประมาณ 2565 
    

รหสั/ช่ืองาน/โครงการ   

กลุ่มบริหาร/สาระวิชา/งาน   

งาน/โครงการ เป็นไปตามกลยุทธอ์งคก์ร ขอ้ที่  

ผลการปฏิบัติตามโครงการที่ส่งผลถึงมาตรฐาน 

 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน       ขอ้ที่................... 

 ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ    ขอ้ที่.................. 

 ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ขอ้ที่.................. 

 

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

    

    

    

    

     

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่ม                                      สิ้ นสุด  

ผูร้บัผิดชอบโครงการ  

สรุปรายงานเม่ือ  
 

2. งบประมาณ 

จ านวนเงินท่ีไดร้บัจดัสรร จ านวนเงินท่ีใช ้ จ านวนเงินคงเหลือ/ใชเ้กิน 

อุดหนุน   ……………………..……. บาท อุดหนุน   ……………………..……. บาท อุดหนุน   ……………………..……. บาท 

อุดหนุนกิจกรรม.………….…... บาท อุดหนุนกิจกรรม.………….…... บาท อุดหนุนกิจกรรม.………….…... บาท 

ระดมทุน  ……..……………..……. บาท ระดมทุน  ……..……………..……. บาท ระดมทุน  ……..……………..……. บาท 

สมาคมฯ  ……………………….…. บาท สมาคมฯ  ……………………….…. บาท สมาคมฯ  ……………………….…. บาท 

รวม        ………………….………. บาท รวม        ………………….………. บาท รวม        ………………….………. บาท 
 

ค่าใชจ้่ายจริง 

            มากกวา่งบประมาณ               พอดีกบังบประมาณ             น้อยกวา่งบประมาณ      
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3. ผลการด าเนินงาน (ประเมิน) 
ตวัชี้ วดัความส าเร็จ ความส าเร็จท่ีปรากฏ  

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร/ูบุคลากร 
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ตวัชี้ วดัความส าเร็จ ความส าเร็จท่ีปรากฏ  

โรงเรียน/ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ความประทบัใจ/ปัญหา/อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

 4.1 ความประทบัใจ 

1.     
2.     

3.     

4.     

5.     
 4.2 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(    )  4.2.1 งาน/โครงการไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือปัญหาของโรงเรียน 

(    )  4.2.2 งาน/โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย/มาตรฐานการศึกษาท่ีระบุไว ้

         ในแผน 

(    )  4.2.3 ขาดการประสานระหวา่งคณะด าเนินงานหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง 

(    )  4.2.4 ขั้นตอนการปฏิบติังานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

(    )  4.2.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบติัได ้

 ไดแ้ก่กิจกรรม  

 สาเหตุเพราะ  

(    )  4.2.6 ขั้นตอนการใชเ้งินงบประมาณหรือเงินอื่น ๆ ล่าชา้ หรือไม่ไดต้รงตามแผน 

 สาเหตุเพราะ  

(    )  4.2.7 เกิดผลกระทบหรือผลขา้งเคียงจากการด าเนินงาน/โครงการ 

 (ถา้มีโปรดระบุ)  
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4.3 ขอ้เสนอแนะ 
1.     

2.     
3.     

4.     

5.     

 

5.  ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายดา้นปริมาณ 

          สูงกวา่เป้าหมาย               เท่ากบัเป้าหมาย            ต า่กวา่เป้าหมาย 

6.  ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายดา้นคุณภาพ 

          เป็นท่ีน่าพอใจมาก                       เป็นท่ีน่าพอใจ                       ยงัตอ้งปรบัปรุง 

7.  จ านวนบุคลากรหรือผูด้ าเนินการ           คน มีความเหมาะสมเพียงใด 

     มากเกินไป                                 พอดี                                  น้อยเกินไป 

8.  ความร่วมมือในการด าเนินการของผูร้่วมงาน 

              ไดร้บัความร่วมมือมาก                                     ไดร้บัความร่วมมือพอสมควร       

              ไดร้บัความร่วมมือน้อย 

9.  เครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

              จ านวนมากเกินไป                        จ านวนพอดี                     จ านวนน้อยเกินไป 

10. คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการด าเนินการ 

              ดีมาก                                       ดี/พอใช ้                            ตอ้งปรบัปรุง 

11. สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการมีความเหมาะสมเพียงใด 

              มาก                                         ปานกลาง                           น้อย 

12. ระยะเวลาด าเนินการ 

              ตรงตามท่ีระบุในแผน                    เร็วกวา่ท่ีระบุในแผน              ชา้กวา่ท่ีระบุในแผน 

13. โครงการน้ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพของโรงเรียนและเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงานของโครงการแลว้ ควรด าเนินโครงการน้ีอีกในปีงบประมาณต่อไป

หรือไม่อยา่งไร 
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14. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 สรุปผลการประเมินโครงการ 

  เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ คะแนน 

ปรับปรุง 1 

พอใช้ 2 

ดี 3 

ดีมาก 4 

ดีเยี่ยม 5 

 

กิจกรรม 
ระดับผลความสำเร็จ 

ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

คะแนนรวมที่ได้      

คะแนนรวมทั้งหมด  

ร้อยละความสำเร็จของโครงการ  

ระดับคุณภาพ  

 

หมายเหตุ :  1) นำผลการประเมินมาจากการสรุปแบบประเมินการจัดกิจกรรม 

  2) ร้อยละความสำเร็จ = 
คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม
x 100 

 

ระดับคุณภาพ 

 ปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 30 

 พอใช้  ร้อยละ 31 – 40 

 ดี  ร้อยละ 41 – 60 

 ดีมาก  ร้อยละ 61 – 80 

 ดีเยี่ยม  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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      ลงชื่อ                                         ผูร้ายงาน/ผูป้ระเมิน  

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

   หวัหน้ากลุ่มงาน....................................... 

 

 

                                ลงชื่อ  

                                         (………………………………………….…………………) 

          รองผูอ้ านวยการฝ่ายอ านวยการ 

 

 

                              ลงชื่อ                                            ผูอ้นุมติัผลการประเมิน 

           (…………………………………………………………….)  
                    ผูอ้ านวยการโรงเรียน  
           วนัท่ี............................................... 

 

 

ภาคผนวก 

 

1.  เกียรติบตัร 

2.  รูปภาพ 

3.  ค าสัง่   
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ส่วนราชการ        โรงเรียนล าปางกลัยาณี     อ าเภอเมือง   จงัหวดัล าปาง 

ที่ .............................................................................วนัท่ี.......................................... ................................................................ 

เรื่อง   ขออนุมติัจดัซ้ือ/จดัจา้ง 
 

 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

     ดว้ยกลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน................................................................มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งซื้ อ/จา้ง ท าพั สดุตามรายการดังแนบไวด้า้นหลัง   

เหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งซื้ อ/จา้ง คือ......................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………. 

ก าหนดใชภ้ายในวนัท่ี...............................โดยจะขอใชเ้งินตามแผนปฏิบติัการ ปีงบประมาณ...........................จากงาน/โครงการ รหสัโครงการ...................

ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................ขอใชค้รั้งน้ีเป็นเงิน...................................................บาท   
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 

ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่พัสดุฝา่ย/กลุ่มสาระ/งาน         ลงช่ือ................................................กรรมการตรวจรับ                 
      (..............................................)                                               (.....................................................)          
                              

ลงช่ือ........................................หัวหน้าฝ่าย/กลุม่สาระ/งาน    ลงช่ือ....................................รองผู้อำนวยการฝ่าย..................... 
      (.......................................)             (......................................) 

     ไดต้รวจสอบการขออนุมติัใชเ้งินตามงาน/โครงการแลว้ โดยใชเ้งิน  

ประเภทที่ใช ้ ประเภทเงิน ยอดเงินคงเหลือ 

 อุดหนุนรายหวั    

 อุดหนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน    

 เงินงบประมาณ  

 รายไดส้ถานศึกษา  

 อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น  

 ระดมทรพัยากรตามโครงการ  

 บ ารุงสมาคมผูป้กครองและคร ู  

 บริหารสถานศึกษา  

    มีปัญหาในการขอใช้เงิน  เนื่องจาก ใช้เงินเกินงบฯ ไปแล้ว  จำนวน....................................บาท 
    ขออนุมัติเพิ่มเติม โดยใช้งบจากโครงการ....................................... จำนวน....................................บาท 
    ขออนุมัติเพิ่มเติมนอกแผน  โดยใชง้บสำรองจ่าย           จำนวน....................................บาท 
 

ลงช่ือ..................................................................หัวหน้างานแผนงานฯ 
                            (นายทศวัฒน์  หอมแก่นจันทร์) 
    เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ   เห็นควรไม่อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ เพราะ....................
  

ลงช่ือ..................................................................ผู้ช่วยรองฝ่ายอำนวยการ 
                                  (นางปารมี สุปินะ) 
   เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ 
  เห็นควรไม่อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ 
เพราะ............................................................. 
........................................................................ 
      ลงช่ือ...................................................... 
             (นางสาวดวงเดือน  จิตอารีย์) 
             รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 

   อนุมัติ 
  ไม่อนุมัต ิ
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

                        ลงช่ือ..................................................... 
                                              (นายวิโรจ  หลักมั่น)            
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณ ี

บันทึกข้อความ 
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ที ่ รายละเอียดของพสัดุท่ีขอซ้ือ/จา้ง จ  านวน หน่วย 
ราคาตอ่

หน่วย 

จ  านวนเงินท่ีขอซ้ือ 

(บาท) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน  
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ส่วนราชการ        โรงเรียนล าปางกลัยาณี     อ าเภอเมือง   จงัหวดัล าปาง 

ที่ .............................................................................วนัท่ี.......................................... ....................................................................... 

เรื่อง   ขออนุมติัใชง้บส ารองจ่าย 
 

 

เรียน   ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 
 

     ดว้ยกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ/งาน……………………………………………………………..………………………….....................................……… 

มีความประสงคข์ออนุมติัใชง้บส ารองจ่าย  จ านวน..........................บาท (........................................................................) 

เพื่อใชใ้นการจดัซื้ อ/จดัจา้ง  ตามโครงการ/กิจกรรม............................................................รหสัโครงการ......................... 

โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่................................................ เหตุผลในการขออนุมติัใชง้บส ารองจ่าย  เพราะ 

       ไดร้บัอนุมติัใหด้ าเนินงาน/โครงการท่ี……………..……ชื่องาน/โครงการ……………………………………….……………… 

แต่งบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรรไม่เพียงพอ 
       เป็นงาน/โครงการท่ีไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินการนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวแ้ผนปฏิบติัการประจ าปี 

พรอ้มกนัน้ีไดแ้นบงาน/โครงการและรายการท่ีขอใชง้บประมาณเพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ยแลว้ 

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                  ลงชื่อ......................................................เจา้หน้าท่ีพสัดุฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 

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

 

         ลงชื่อ......................................................หวัหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน 

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

     ไดต้รวจสอบงบส ารองจา่ยแลว้มียอดเงินคงเหลือ   จ านวน.............................................บาท 

 

         ลงชื่อ..................................................................หวัหน้างานแผนงาน 

                  ( นายทศวฒัน์  หอมแก่นจนัทร ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เห็นควรอนุมัติใหด้ำเนินการตามเสนอ 
  เห็นควรไม่อนุมัติให้ดำเนินการตามเสนอ 
เพราะ.............................................................................. 
 
 ลงช่ือ................................................................. 
                 (...............................................................) 
รอง ผ.อ./ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหาร...................................... 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัต ิ
 
 ลงช่ือ..................................................... 
                         ( นายวิโรจ   หลักมั่น ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรยีนลำปางกัลยาณี 
 

บันทึกข้อความ 
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ที ่ รายละเอียดของพสัดุท่ีขอซ้ือ/จา้ง จ  านวน หน่วย 
ราคาตอ่

หน่วย 

จ  านวนเงินท่ีขอซ้ือ 

(บาท) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมเงิน  
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บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ที ่      วนัที่      

เรื่อง  ขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการพสัดุ/ครุภณัฑ/์จา้ง 
 

 

เรียน  ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 

 

 ดว้ยฝ่าย/สาระการเรียนรู/้งาน …………………………….…………………………………………………… 

ไดร้บัอนุมติัใหด้ าเนินงาน/โครงการท่ี……………. ชื่องาน/โครงการ………….…….…………………………………. 

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

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ ………………………………………………… ถึง ………………………………………….…… น้ัน 
 

เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรอืเหตุขดัขอ้ง (ชี้ แจงรายละเอียด)……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

จึงขออนุมติัเปล่ียนแปลงรายการพสัดุ/ครุภณัฑ/์จา้ง ตามเอกสารโครงการ ปีงบประมาณ 2565

หน้าท่ี..............รายการท่ี............................................................................................... .............เป็น

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

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

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 

    ลงช่ือ …………………..…………………………………. เจา้ของงาน/โครงการ 

             (…..………………..………………………………) 
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ความเห็นของหวัหน้าสาระวิชา/งาน…………….……………………………… 

     …………………………………………………………………………….… ลงช่ือ …………….………………………………………    

     ……………………………………………………………………………….        (………………………………………………….) 

     ………………………………….……………………………………………            ………... /………… /………....   

 

ความเห็นของหวัหน้างานแผนงาน  

     …………………………………………………………………………….… ลงช่ือ …………….………………………………………    

     ……………………………………………………………………………….        (………………………………………………….) 

     ………………………………….……………………………………………            ………... /………… /………....   

 

ความเห็นของรองผูอ้ านวยการฝ่าย………………………………………………….  

      …………………………………………………………………………….… ลงช่ือ …………….………………………………………    

     ……………………………………………………………………………….        (………………………………………………….)           

     ………………………………….……………………………………………            ………... /………… /………....   

 

ความเห็นของผูอ้ านวยการ 

             อนุมติั                ไม่อนุมติั   ลงช่ือ …………….………………………………………    

                    (………………………………………………….) 

  น าไปปรบัปรุง………………………………………….                       ผูอ้ านวยการโรงเรียน                     

……………………………………………………………………………..                 …….….../…………/……….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบตัิงาน การเขียนงาน/โครงการ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
78 

 

บนัทึกขอ้ความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

ที ่      วนัที่      

เรื่อง  ขออนุมติัใชเ้งินบรหิารสถานศึกษา 
 

 

 

เรียน  ผูอ้ านวยการโรงเรียนล าปางกลัยาณี 
 

 

 ดว้ยฝ่าย/สาระการเรียนรู/้งาน……………………………………………………………..…………………… 

ไดร้บัอนุมติัใหด้ าเนินงาน/โครงการท่ี…………ตามเอกสารโครงการหน้าท่ี...........ถึงหน้าท่ี…………..ชื่อ

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

มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งนิส าหรบั (เป็นเงนิเดือน/จดัซื้ อ/จดัจา้ง/ใชใ้นกิจกรรม) ………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่…….……………………..…………….ถึง.............................................. 

พรอ้มกนัน้ีไดแ้นบรายการท่ีขอใชง้บประมาณเพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ยแลว้ 
 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

 

    ลงช่ือ …………………..…………………………………. เจา้ของงาน/โครงการ 

                   (…..………………..………………………………) 

 

 

ความเห็นของหวัหน้าสาระวิชา/งาน…………….……………………………… 

     …………………………………………………………………………….… ลงช่ือ …………….………………………………………    

     ……………………………………………………………………………….        (………………………………………………….) 

     ………………………………….……………………………………………            ………... /………… /………....   

 

ความเห็นของหวัหน้างานแผนงาน  

     …………………………………………………………………………….… ลงช่ือ …………….………………………………………    

     ……………………………………………………………………………….        (………………………………………………….) 

     ………………………………….……………………………………………            ………... /………… /………....   
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ความเห็นของรองผูอ้ านวยการฝ่าย………………………………………………….  

      …………………………………………………………………………….… ลงช่ือ …………….………………………………………    

     ……………………………………………………………………………….        (………………………………………………….) 

     ………………………………….……………………………………………            ………... /………… /……….... 

 

ความเห็นของผูอ้ านวยการ 

             อนุมติั                ไม่อนุมติั   ลงช่ือ …………….………………………………………    

                    (………………………………………………….) 

  น าไปปรบัปรุง………………………………………….                       ผูอ้ านวยการโรงเรียน                     

……………………………………………………………………………..                 …….….../…………/……….... 
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ขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการประเมินภายนอกรอบ 4 

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

 
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดา้น ระดบัคุณภาพ 

1. คุณภาพของผูเ้รียน ดีเยี่ยม 

2. กระบวนการบริหารและการจดัการ ดีเยี่ยม 

3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ดีมาก 

 

จุดเด่น  

ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 

การสรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ทศันศิลป์ และนันทนาการของผูเ้รียน 

 

ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 

โรงเรียนล าปางกลัยาณีใชน้วตักรรม L.K.S. SMART SCHOOL MODEL ในการขบัเคล่ือนภารกิจ  

ของสถานศึกษา ส่งผลใหส้ถานศึกษาไดร้ับรางวัล OBECQA และมีรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ด้าน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST PRACTICE MODEL 

IN STUDENTS’ SUPPORT FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : SMART SCHOOL  

MODEL และรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ แผนท่ีชีวิต พิชิตความส าเร็จดา้นการเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหา

ผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดา้นตา่ง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ประสิทธิผลจากการจดักระบวนการเรียนรูท่ี้เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของครูมีผลการด าเนินงาน

เป็นรูปธรรม  
 

จุดที่ควรพฒันา 

ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 

1. การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหเ้พิ่มสูงขึ้ น 

2. การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูท่ี้ทนัสมยัในศตวรรษที่ 21 ของผูเ้รียน 

 

ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 

1. การนิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอน และนิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตร 

2. การส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
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ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1. การส่งเสริมสนับสนุนดา้นความรูแ้ละศกัยภาพของครูเพิ่มมากขึ้ น 

2. การน าผลการวิเคราะหข์อ้สอบไปใชใ้นการพฒันาเครื่องมือวดัและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

3. การน านวตักรรมของสู่การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

 

ขอ้เสนอแนะ  

ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 

1. ผูเ้รียนควรไดร้บัการพฒันายกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

2. ผูเ้รียนควรไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรูท่ี้ทนัสมยัในศตวรรษท่ี 21 

                         ก าหนดการด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะภายใน 2 ปี 

 

ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 

1. สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการจดัการเรียนการสอน และนิเทศติดตามการ

ใชห้ลกัสูตรใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบ และต่อเน่ือง 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญและมีความกา้วหน้า 

ทางวิชาชีพใหท้ัว่ถึง โดยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายยิ่งขึ้ น และใหเ้กิด L.K.S. SMART 

Teacher เพิ่มข้ึน 

                        ก าหนดการด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะภายใน 2 ปี 

 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1. ครูควรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันา ในการอบรมเชิงปฏิบติัการมากยิ่งข้ึน 

2. ครูควรไดร้บัการพฒันาความรูใ้นการวดัและประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริงเพิ่มข้ึน  

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

เป็นรูปธรรมและมีความยัง่ยืน 

                  ก าหนดการด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะภายใน 2 ปี 

 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาสู่นวตักรรม หรือแบบอย่างที่ดี 

ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 

สถานศึกษาควรพฒันาต่อยอดนวตักรรม  “L.K.S SMART Student”  ใหเ้กิดความยัง่ยืน 
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ดา้นกระบวนการบริหารและการจดัการ 

สถานศึกษาควรพัฒนานวัตกรรม L.K.S. SMART SCHOOL MODEL ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหเ้ป็นรูปแบบในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ียัง่ยืน และควรพฒันารูปแบบการปฏิบติัท่ี

เป็นเลิศดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี  SMART SCHOOL 

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

KANLAYANEE SCHOOL : SMART SCHOOL MODEL และรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ แผนท่ีชีวิต พิชิต

ความส าเร็จดา้นการเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาผู ้เรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนใหต้่อเน่ืองและยัง่ยืน  

 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

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

SMART Teacher ใหม้ีความยัง่ยืน 

 

สรุปผลการประเมินความโดดเด่น 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  

โรงเรียนล าปางกลัยาณี เป็นสถานศึกษาของรฐัท่ีจดัการศึกษาในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   

และมธัยมศึกษาตอนปลายมีการบริหารจดัการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีโครงสรา้งการบริหารงาน  

ท่ีชัดเจน ใชห้ลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม SBM ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชน้วัตกรรม L.K.S 

SMART School ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และมีรูปแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดา้นระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี  SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF 

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

SMART SCHOOL MODEL และรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ แผนท่ีชีวิต พิชิตความส าเร็จดา้นการเรียน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดา้นต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย และมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ใหก้ารสนับสนุน สามารถพฒันาศกัยภาพ

ครู บุคลากร และผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม ท าใหผู้บ้ริหาร ครูผู ้สอน และผูเ้รียนไดร้ับ

รางวลัต่าง ๆ ในเวทีการแข่งขนัทั้งในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  

 

โอกาส 

โรงเรียนล าปางกลัยาณี ประสบความส าเร็จในการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยใชน้วตักรรม   

การบริหาร L.K.S SMART School และมีรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกัลยาณี  SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST 

PRACTICE MODEL IN STUDENTS’ SUPPORT FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : 

SMART SCHOOL MODEL และรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ แผนท่ีชีวิต พิชิตความส าเร็จดา้นการเรียน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดา้นต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเกิดจาก

ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย และมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ใหก้ารสนับสนุน สามารถพฒันาศกัยภาพ

ครู บุคลากร และผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม ท าใหผู้บ้ริหาร ครูผูส้อน และผูเ้รี ยนไดร้ับ
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รางวัลต่าง ๆ ในเวทีการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ท าใหผู้ ้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งมีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจ 

 
อุปสรรค 

การพัฒนาค่อนขา้งมีความจ ากัด เพราะสถานศึกษาตอ้งใชง้บประมาณ และความเชี่ยวชาญ   

เฉพาะดา้น บางกิจกรรมตอ้งใชที้มสหวิชาชีพ ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษายงัไม่มีขีดความสามารถใน

การด าเนินงานเท่าท่ีควร 
 

ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

โรงเรียนล าปางกัลยาณี  มีผลการประเมินความโดดเด่น ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   

ดว้ยรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชน้วัตกรรมการบริหาร L.K.S SMART School และ

รูปแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกลัยาณี  

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

FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : SMART SCHOOL MODEL รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ

ท่ีเป็นเลิศ แผนท่ีชีวิต พิชิตความส าเร็จดา้นการเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดา้น  

ต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าใหผู้บ้ริหาร ครูผูส้อน และผูเ้รียนไดร้บัรางวลัต่าง ๆ ใน

เวทีการแข่งขนัทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ือง ผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งมีความพึงพอใจและ

ภาคภูมิใจ ควรไดร้ะดับ เป็นตน้แบบ โดดเด่น ไดร้บัการยอมรบัระดับนานาชาติ (C3) ผลการประเมิน

ในระดับ C3 สถานศึกษาจึงควรด าเนินการพัฒนาไปสู่การเป็นตน้แบบ ไดร้ับการยอมรับในระดับท่ี

สูงขึ้ น โดยส่งเสริมการใชน้วตักรรม การบริหาร L.K.S SMART School ใหข้ยายสู่กลุ่มส าระการเรียนรู ้

ต่าง ๆ อยา่งแพร่หลายโดยบูรณาการกิจกรรม PLC จนกระทัง่เกิด SMART Teacher ขึ้ นในทุกกลุ่มส าระ

การเรียนรู ้ทุกระดับชั้น โดยมีการสังเคราะห์กระบวนการในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเ้กิดแนวทางใน         

การปฏิบัติไดดี้และเหมาะสมยิ่งขึ้ น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของด าเนินงานมากขึ้ น และควรพัฒนา

รูปแบบการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศดา้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนล าปางกลัยาณี  

SMART SCHOOL MODEL DESIGNING OF BEST PRACTICEMODEL IN STUDENTS’ SUPPORT 

FOLLOWING LAMPANG KANLAYANEE SCHOOL : SMARTSCHOOL MODEL รวมทั้งรูปแบบการปฏิบติัท่ี

เป็นเลิศ แผนท่ีชีวิต พิชิตความส าเร็จดา้นการเรียน เพื่อแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงดา้น       

ต่าง ๆ ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใหเ้ขม้ขน้ ลึกซึ้ ง เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น โดยใหก้ระจายสู่

ผูเ้รียนทุกระดับชั้น และน าสู่กระบวนการวิจยัอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนยิ่งขึ้ น  จนกระทัง่เกิด SMART 

STUDENT ทุกระดับชั้น และควรมีการเผยแพร่และส่งต่อใหเ้กิดเป็นนวัตกรรม  ในหลากหลายพื้ นท่ี 

ต่อไป 
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ผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2559 - 2564 
 

 

 

 

 

 

 






















































































































































































