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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ  
ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต  
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น                

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28  มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรี่อง  
การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 และ ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต โดยเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง  

สภำพทั่วไป 

  พ้ืนที่จังหวัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รับผิดชอบดูแลในการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง มีสภาพทั่วไป ดังนี้ 

 

จังหวัดล ำพูน 

   จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดิน 
สายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 724  กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออกอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ
ตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ   :   ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  
  ทิศตะวันออก   :   ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 
  ทิศใต้    :   ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ล าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 
  ทิศตะวันตก      :   ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
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สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
  จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,505.882  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  2,816,176 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ  
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร 
   จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว  
แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด  
ในฤดูร้อน จังหวัดล าพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3  ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึง  
เดือนเมษายน มีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนตั้งแต่
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว   
    จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 577 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล   17 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 17 ชุมชน ได้แก่  
1. อ าเภอเมืองล าพูน 2. อ าเภอแม่ทา 3. อ าเภอบ้านโฮ่ง 4. อ าเภอลี้ 5. อ าเภอทุ่งหัวช้าง  6. อ าเภอป่าซาง  
7. อ าเภอบ้านธิ 8.อ าเภอเวียงหนองล่อง   
            ข้อมูลสถิติจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) โดยส านักทะเบียนกลาง 
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดล าพูนมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 402,011 คน แยกเป็น เพศชาย จ านวน 
193,381 คน เพศหญิง จ านวน 208,630 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 89.23 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 
   จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรม  
ในจังหวัดล าพูนจ านวน 946 โรงงาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการอบพืชผล
ทางการเกษตร เช่น ล าไย พริก กระเทียม หอมแดง เป็นต้น  2. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือส าคัญ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอก
ล าพูน ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)  
           ในปี 2561-2564 จังหวัดล าพูน มุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่ เป็นจุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ปัจจัย
ด้านมาตรฐานสินค้า ของฝากของที่ระลึกของจังหวัด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ในการสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว และแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม  
สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
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สัญลักษณ์จังหวัดล ำพูน (ตรำประจ ำจังหวัดล ำพูน) รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 

 
รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 

  เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า
ประดิษฐานอยู่นับเป็นปูชียสถานส าคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง 

วิสัยทัศน์จังหวัดล ำพูน 
“ เมืองแห่งควำมสุข บนควำมพอเพียง ” 

ค ำขวัญของจังหวัดล ำพูน 

“พระธำตุเด่น พระรอดขลัง ล ำไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงำม จำมเทวีศรีหริภุญชัย” 

           ดอกไม้ประจ ำจังหวัดล ำพูน             ต้นไม้ประจ ำจังหวัดล ำพูน 

                                               
 

 

                      ชื่อดอกไม้  ดอกทองกวาว                 ชื่อพันธุ์ไม้     จามจุรี  
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จังหวัดล ำปำง 

   จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 
  ทิศเหนือ      :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา 
  ทิศใต้         :  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก  :  ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
  ทิศตะวันตก     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าพูน 

 สภำพทำงภูมิศำสตร์ 

   จังหวัดล าปาง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐาน
วิทยาจังหวัดล าปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุด  
ในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างล าปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบน 
ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ภูเขาและเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ และอ าเภองาว บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า 
ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา 
อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าไม้รังบางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พ้ืนที่
อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก บางส่วนของอ าเภอเสริมงาม และอ าเภอแม่ทะ 
  ด้วยลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงท าให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อน  
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกันมาก
ตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูร้อนยาวนาน 
  จังหวัดล าปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล 934 หมู่บ้าน 107 ชุมชน  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล 59 องค์การบริหาร  
ส่วนต าบล ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 33 แห่ง  ราชการส่วนกลาง 70 แห่ง และหน่วยงานอิสระ 25 แห่ง   
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  ข้อมูลสถิติจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) โดย ที่ท าการปกครองจังหวัดล าปาง 
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดล าปางมีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 728,808 คน แยกเป็น เพศชาย 355,014 คน  
เพศหญิง  373,494 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58.14 คนต่อตารางกิโลเมตร  ประชาชน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 100,709 บาทต่อคนต่อปี 
 จังหวัดล าปางมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 69,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 43 ของประเทศ และอันดับ 7  
ของภาคเหนือ โดยสาขาที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรม
การผลิต ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งถ่านหิน และทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด ทั้งยังเป็น “เมืองเซรามิก”และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ จังหวัดล าปางได้น านโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ สัญญาประชาคมเพ่ือสร้างสามัคคีปรองดอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัด มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสในการพัฒนา  
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่ง
ความสุข” 

 
สัญลักษณ์จังหวัดล ำปำง (ตราประจ าจังหวัดล าปาง) 

 
 
 
 
 

 
 

รูปไก่ขำวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธำตุล ำปำงหลวง 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล ำปำง 
“ ล ำปำงเมืองน่ำอยู่  นครแห่งควำมสุข ” 

ค ำขวัญของจังหวัดล ำปำง 
“ถ่ำนหินลือชำ รถม้ำลือลั่น  เครื่องปั้นลือนำม  งำมพระธำตุลือไกล  ฝึกช้ำงใช้ลือโลก” 

 

   ดอกไม้ประจ ำจังหวัดล ำปำง       ต้นไม้ประจ ำจังหวัดล ำปำง 

 

 

           ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา               ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว 
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สภำพทำงภูมิศำสตร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ  

ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 010790 โทรสาร (054) 
010791 Website : www. http://www.sesalpglpn.go.th  โดยมีนายประสิทธิ์  อินวรรณา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 2 คน คือ นางนภาพร แสงนิล และนางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ 
   มีหน้าที่ ก ากับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน จ านวนโรงเรียนในสังกัดมีจ านวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย 
จังหวัดล าปาง 30 โรงเรียน และจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน  
  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สามารถแยกเป็น  
รายจังหวัด และรายอ าเภอ ดังนี้ 
 ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
              ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)   

 

 

จงัหวัด อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน

เมืองล ำพูน 4

แม่ทำ 2

ทุ่งหัวช้ำง 1

บ้ำนโฮ่ง 2

บ้ำนธิ 1

ป่ำซำง 3

ล้ี 2

รวม จ.ล ำพูน 15

เมืองล ำปำง 7

เกำะคำ 2

เถิน 2

เมืองปำน 4

เสริมงำม 1

แจห่้ม 1

แม่เมำะ 2

แม่ทะ 3

แม่พริก 1

งำว 2

วังเหนือ 1

สบปรำบ 1

ห้ำงฉัตร 3

รวม จ.ล ำปำง 30

45

ล ำพู
น

ล ำป
ำง

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน
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  โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ล ำปำง ล ำพูน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งสิ้นจ านวน 7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูนจ านวน 3 สหวิทยาเขต และ  
สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง จ านวน 4 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

สหวิทยำเขตในจังหวัดล ำปำง 
จ ำนวน 4 สหวิทยำเขต 

สหวิทยำเขตในจังหวัดล ำพูน 
จ ำนวน 3 สหวิทยำเขต 

     1. สหวิทยำเขตบุญวำทย์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    
 2)  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา          
 3)  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา                
 4)  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา                
 5)  โรงเรียนสบจางวิทยา                  
 6)  โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ           
 7)  โรงเรียนเมืองมายวิทยา        
 8)  โรงเรียนประชาราชวิทยา 
     2. สหวิทยำเขตกัลยำ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนล าปางกัลยาณี    
 2)  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 3)  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก 
 4)  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    
 5)  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
 6)  โรงเรียนแมส่ันวิทยา 
     3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนแม่ทะวิทยา    
 2)  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคค ี
 3)  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา           
 4)  โรงเรียนไหล่หินวิทยา         
 5)  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม                
 6)  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม          
 7)  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม        
 8)  โรงเรียนเถินวิทยา      
 9)  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา            
 10)  โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
     4. สหวิทยำเขตพญำวัง ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา    
 2)  โรงเรียนวังเหนือวิทยา                     
 3)  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์                
 4)  โรงเรียนเมืองปานวิทยา          
 5)  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา            
 6)  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

     1. สหวิทยำเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน         
2)  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม             
3)  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา                                                      
4)  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม     
5)  โรงเรียนทาขุมเงินวทิยาคาร  

     2. สหวิทยำเขตจำมเทวี ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนป่าซาง           
2)  โรงเรียนวชิรปา่ซาง            
3)  โรงเรียนน้ าดบิวิทยาคม                        
4)  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน                    
5)  โรงเรียนบ้านแปน้พิทยาคม 

     3. สหวิทยำเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย 
          1)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา               
          2)  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  
          3)  โรงเรียนทุ่งหัวชา้งพิทยาคม                     
          4)  โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง         
          5)  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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ศูนย์พัฒนำวิชำกำร 

ที ่ ศูนย์พัฒนำวิชำกำร จังหวัดล ำปำง จังหวัดล ำพูน 
1 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ

เรียนรูภ้าษาไทย 
โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 

2 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ฟิสิกส ์
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 

โรงเรียนเถินวิทยา 

โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

3 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนเสริมงามวิทยา โรงเรียนป่าซาง 

4 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

5 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

6 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

7 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 

8 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

9 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ “คอมพิวเตอร์” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนจักรค าคณาทร   
จังหวัดล าพูน 

10 ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน (ลูกเสอื – 
เนตรนารี) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร 

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

11 ศูนย์พัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

12 ศูนย์พัฒนาแนะแนว โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

13 ศูนย์พัฒนาการวัดประเมินผลและการวิจัย โรงเรียนล าปางกลัยาณ ี โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
14 ศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัภ์ล าพูน 

15 ศูนย์พัฒนาอาเซียนศึกษา (ASEAN) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนจักรค าคณาทร  
จังหวัดล าพูน 

16 ศูนย์ส่งเสริมคณุธรรม โรงเรียนสบปราบวิทยา โรงเรียนธรีกานธ์บ้านโฮ่ง 

17 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
โรงเรียนเถินวิทยา 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถมัป์ล าพูน 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

18 ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ - 

  ข้อมูลจำก : กลุม่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
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ข้อมูลบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจ านวนทั้งสิ้น  67 คน
ประกอบด้วย บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
               ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม

ผู้อ ำนวยกำรเขตส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 1 1 1 1

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 3 3 2 1 3

กลุ่มอ ำนวยกำร 4 1 7 12 7 5 12

กลุ่มนโยบำยและแผน 5 5 5 5

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

3 3 2 1 3

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 6 2 8 0 8 8

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 7 2 9 5 4 9

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 1 2 2 2

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 12 1 13 5 8 13

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 6 1 7 2 5 7

กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 2 2 2

หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2 2 2

รวมท้ังส้ิน 4 12 37 3 1 10 67 26 41 67

ลูกจำ้ง
ช่ัวครำว

รวม
(คน)

ต ำแหน่ง/กลุ่ม ผู้บริหำร
บุคลำกร
38(1)

บุคลำกร
38(2)

พนักงำน
รำชกำร

ลูกจำ้ง
ประจ ำ

เพศ



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 12 
 

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
              ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)   

 

 

 

รหัส รร. ช่ือสถำนศึกษำ เบอร์โทร เบอร์ Fax จ ำนวนครู ม.ต้น ม.ปลำย ปวช นร.ท้ังส้ิน ห้อง ห้อง ห้อง ห้องเรียน

DMC ตำมจ.18 รวม รวม รวม รวม ม.ต้น ม.ปลำย ปวช รวม

1 52012006 1* บุญวำทย์วิทยำลัย 0-5422-7603 0-5422-2122 209 2,073 1,933 0 4,006 48 48 0 96
2 52012011 1 เสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ 0-5401-9784 0-5401-9783 30 253 142 0 395 9 6 0 15
3 52012002 1 ก่ิวลมวิทยำ 0-5482-5600 0-5482-5600 13 104 27 0 131 3 4 0 7
4 52012004 1 เมืองมำยวิทยำ 0-5482-5186 0-5482-5186 13 67 59 0 126 3 6 0 9
5 52012007 1 แม่เมำะวิทยำ 0-5426-6031 0-5433-0692 47 612 249 0 861 21 9 0 30
6 52012009 1 สบจำงวิทยำ 095-2172988 - 13 84 45 0 129 3 3 0 6
7 52012012 1 ประชำรำชวิทยำ 0-5436-5033 0-5436-5033 13 87 107 0 194 3 6 0 9
8 52012013 1 ประชำรัฐธรรมคุณ 0-5426-1152 0-5426-1152 51 286 534 0 820 9 21 0 30
9 52012008 2* ล ำปำงกัลยำณี 0-5422-7654 0-5422-4389 173 1,749 1,678 0 3,427 42 39 0 81
10 52012010 2 เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร 0-5423-0475 0-5423-0603 57 522 389 0 911 22 19 0 41
11 52012003 2 โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 0-5482-3790 0-5482-3790 13 71 53 0 124 3 6 0 9
12 52012014 2 ห้ำงฉัตรวิทยำ 0-5426-9284 0-5426-9494 28 290 212 0 502 9 8 0 17
13 52012015 2 แม่สันวิทยำ 0-5434-3440 0-5434-3440 17 122 81 0 203 6 6 0 12
14 52012016 2 เวียงตำลพิทยำคม 0-5433-9002 0-5433-9031 13 30 31 0 61 3 2 0 5
15 52022004 3* เสริมงำมวิทยำคม 0-5428-6123 0-5428-6333 55 466 387 0 853 14 13 0 27
16 52022001 3 แม่ทะวิทยำ 0-5428-9133 0-5428-9133 15 127 77 0 204 6 7 0 13
17 52022002 3 สบปรำบพิทยำคม 0-5429-6161 0-5429-6263 47 442 334 0 776 16 12 0 28
18 52022003 3 เกำะคำวิทยำคม 0-5428-1382 0-5428-1341 13 85 37 0 122 3 3 0 6
19 52022005 3 แม่พริกวิทยำ 0-5429-9270 0-5429-9271 16 114 129 0 243 6 9 0 15
20 52022006 3 แม่ทะประชำสำมัคคี 0-5482-8121 0-5482-8121 14 51 31 0 82 5 6 0 11
21 52022007 3 ไหล่หินวิทยำ 0-5427-4067 0-5427-4068 13 73 47 0 120 3 6 0 9
22 52022008 3 เวียงมอกวิทยำ 0-5424-1506 0-5424-1506 26 199 140 0 339 6 6 0 12
23 52022009 3 แม่ทะพัฒนศึกษำ 0-5429-0318 0-5429-0318 13 78 72 0 150 6 6 0 12
24 52022010 3 เถินวิทยำ 0-5429-1624 0-5433-3334 70 717 540 0 1,257 21 18 0 39
25 52032002 4* วังเหนือวิทยำ 0-5427-9074 0-5433-2257 68 634 585 0 1,219 18 19 0 37
26 52032006 4 แจ้ห่มวิทยำ 0-5427-1399 0-5427-1397 62 616 456 0 1,072 18 19 0 37
27 52032001 4 เมืองปำนวิทยำ 0-5427-6045 0-5427-6045 17 154 118 0 272 6 6 0 12
28 52032003 4 ทุ่งกว๋ำววิทยำคม 0-5482-3117 0-5482-3118 19 97 85 0 182 6 6 0 12
29 52032004 4 เมืองปำนพัฒนวิทย์ 097-9746497  - 13 92 105 0 197 4 6 0 10
30 52032005 4 ทุ่งอุดมวิทยำ 0-5436-4096 0-5436-4096 13 67 90 0 157 3 3 0 6
31 51012003 5* จักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 0-5353-5746 0-5353-5747 163 1,622 1,550 0 3,172 43 42 0 85
32 51012004 5 แม่ทำวิทยำคม 0-5397-6296 0-5397-6701 24 184 121 0 305 9 9 0 18
33 51012006 5 ป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ 0-5350-1667 0-5350-1960 17 190 107 0 297 6 3 0 9
34 51012008 5 ทำขุมเงินวิทยำคำร 0-5357-4679 0-5357-4823 21 205 145 0 350 6 6 0 12
35 51012009 5 อุโมงค์วิทยำคม 088-2633316 0-5355-9304 14 92 61 0 153 6 6 0 12
36 51012007 6* ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 0-5353-5303 0-5351-1060 169 1,575 1,571 0 3,146 42 43 0 85
37 51012005 6 ป่ำซำง 0-5352-1044 0-5352-0595 30 258 175 0 433 8 6 0 14
38 51012001 6 บ้ำนแป้นพิทยำคม 0-5357-3222 0-5357-7087 19 199 124 0 323 6 6 0 12
39 51012010 6 น้ ำดิบวิทยำคม 0-5350-8546 0-5350-8785 24 178 151 0 329 7 6 0 13
40 51012011 6 วชิรป่ำซำง 0-5355-5373 0-5355-5372 26 207 161 0 368 7 6 0 13
41 51022001 7* ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 0-5398-0510 0-5398-0510 ต่อ103 55 547 392 0 939 16 17 0 33
42 51022006 7 เวียงเจดีย์วิทยำ 0-5397-9822 0-5397-9234 88 819 780 27 1,626 23 23 3 49
43 51022002 7 บ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ 0-5357-8798 0-5357-8799 13 68 63 0 131 3 3 0 6
44 51022003 7 ทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม 0-5397-5144 0-5397-5144 29 248 218 0 466 9 9 0 18
45 51022004 7 แม่ตืนวิทยำ 0-5350-9398 0-5350-9398 20 147 118 0 265 6 6 0 12

1,164 10,362 8,773 0 19,135 325 328 0 653
712 6,539 5,737 27 12,303 197 191 3 391

1,876 16,901 14,510 27 31,438 522 519 3 1,044

ท่ี

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน

รวมจงัหวัดล ำปำง
รวมจงัหวัดล ำพูน

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

 สหวิทยำเขต

หมำยเหตุ *ประธำนสหวิทยำเขต  ประกอบด้วย

         1.สหวิทยำเขตบุญวำทย์   2. สหวิทยำเขตกัลยำ   3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์   4. สหวิทยำเขตพญำวัง   5. สหวิทยำเขตหริภุญชัย   6.สหวิทยำเขตจำมเทวี  7.สหวิทยำเขตศรีวิชัย 



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 13 
 

ตำรำงท่ี 4  แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
               ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)  ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 

ตำรำงที่ 5 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ  * จ านวนครูตามจ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน) 

 

 

 

ล ำพูน ล ำปำง รวม

เล็ก นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน 0 2 2

กลำง นักเรียน 120 - 719 คน 11 18 29

ใหญ่ นักเรียน 720 - 1,679 คน 2 8 10

ใหญ่พิเศษ นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป 2 2 4

15 30 45

ขนำดโรงเรียน

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

จ ำนวน
โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. รวม

1.เมืองล ำพูน 4 3,488            3,306            -               6,794            194              365           
2.แม่ทำ 2 389              266              -               655              30                45             
3.บ้ำนโฮ่ง 2 615              455              -               1,070            39                68             
3.ล้ี 2 966              898              27                1,891            61                108
4.ทุ่งหัวช้ำง 1 248              218              -               466              18                29
5.ป่ำซำง 3 643              487              -               1,130            40                80
6.บ้ำนธิ 1 190              107              -               297              9                 17

รวม จ.ล ำพูน 15 6,539            5,737            27                12,303 391              712           
1.เมืองล ำปำง 7 4,839            4,281            -               9,120            258              508           
2.แม่เมำะ 2 696              294              -               990              36                60             
3.เกำะคำ 2 158              84                -               242              15                26             
4.เสริมงำม 1 466              387              -               853              27                55             
5.งำว 2 373              641              -               1,014            39                64             
6.แจ้ห่ม 1 616              456              -               1,072            37                62             
7.วังเหนือ 1 634              585              -               1,219            37                68             
8.เถิน 2 916              680              -               1,596            51                96             
9.แม่พริก 1 114              129              -               243              15                16             
10.แม่ทะ 3 256              180              -               436              36                42             
11.สบปรำบ 1 442              334              -               776              28                47             
12.ห้ำงฉัตร 3 442              324              -               766              34                58             
13.เมืองปำน 4 410              398              -               808              40                62             

รวม จ.ล ำปำง 30 10,362          8,773            -               19,135 653              1,164 
45 16,901          14,510          27                31,438          1,044            1,876         

ล ำ
ปำ

ง

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู *

ล ำ
พูน



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 14 
 

ตำรำงที่ 6  แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 จ าแนก 
               รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 
 

 

  จากตารางที่  6  ปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รวมทั้งสิ้น 31,438 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับชั้น ม.2 จ านวน 
5,695 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12 รองลงมาคือ ระดับชั้น ม.3 จ านวน  5,690 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และ 
น้อยที่สุดคือระดับ ปวช.1 จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.02 จ านวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 1,044 ห้อง  
มากที่สุดในระดับชั้น ม.3 จ านวน 175 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุดในระดับชั้น ม.2 และ ม.3 
จ านวน 33 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.1 จ านวน 6 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ยของ 
ทุกระดับชั้น จ านวน 30 คนต่อห้อง 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
มัธยมศึกษำตอนต้น 3,113 3,426 6,539 53.15 197 50.38 33 4,862 5,500 10,362 54.15 325 49.77 32

ม.1 1,029 1,147 2,176 17.69 66 16.88 33 1,604 1,736 3,340 17.45 107 16.39 31
ม.2 1,038 1,150 2,188 17.78 66 16.88 33 1,592 1,915 3,507 18.33 108 16.54 32
ม.3 1,046 1,129 2,175 17.68 65 16.62 33 1,666 1,849 3,515 18.37 110 16.85 32

มัธยมศึกษำตอนปลำย 2,268 3,469 5,737 46.63 191 48.85 30 3,300 5,473 8,773 45.85 328 50.23 27
ม.4 832 1,257 2,089 16.98 65 16.62 32 1,135 1,840 2,975 15.55 109 16.69 27
ม.5 743 1,119 1,862 15.13 63 16.11 30 1,145 1,873 3,018 15.77 111 17.00 27
ม.6 693 1,093 1,786 14.52 63 16.11 28 1,020 1,760 2,780 14.53 108 16.54 26

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 1 26 27 0.22 3 0.77 9 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.1 0 6 6 0.05 1 0.26 6 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.2 0 13 13 0.11 1 0.26 13 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
ปวช.3 1 7 8 0.07 1 0.26 8 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน 5,382 6,921 12,303 100.00 391 100.00 31 8,162 10,973 19,135 100.00 653 100.00 29

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

จงัหวัดล ำพูน จงัหวัดล ำปำง

ช้ัน
จ ำนวนนักเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

จ ำนวนนักเรียน
ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

ชำย หญิง รวม

มัธยมศึกษำตอนต้น 7,975 8,926 16,901 53.76 522 50.00 32
ม.1 2,633 2,883 5,516 17.55 173 16.57 32
ม.2 2,630 3,065 5,695 18.12 174 16.67 33
ม.3 2,712 2,978 5,690 18.10 175 16.76 33

มัธยมศึกษำตอนปลำย 5,568 8,942 14,510 46.15 519 49.71 28
ม.4 1,967 3,097 5,064 16.11 174 16.67 29
ม.5 1,888 2,992 4,880 15.52 174 16.67 28
ม.6 1,713 2,853 4,566 14.52 171 16.38 27

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 1 26 27 0.09 3 0.29 9
ปวช.1 0 6 6 0.02 1 0.10 6
ปวช.2 0 13 13 0.04 1 0.10 13
ปวช.3 1 7 8 0.03 1 0.10 8

รวมท้ังส้ิน 13,544 17,894 31,438 100.00 1,044 100.00 30

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

ช้ัน

จ ำนวนนักเรียน ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)



 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 15 
 

ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  
               อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
       (ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

 

ตำรำงท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่  

 

 

 

 

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก 0 0 0 0 0
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง 11 3,420 139 25 14
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่ 2 2,565 82 31 18

2 6,318 170 37 19
15 12,303 391 23 13

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก 2 143 16 9 5
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง 18 3,790 191 20 13
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่ 8 7,769 269 29 17

2 7,433 177 42 19
30 19,135 653 33 18

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก 2 143 16 9 5
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง 29 7,210 330 22 13
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่ 10 10,334 351 29 17

4 13,751 347 40 19
45 31,438 1,044 30 14

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
จงัหวัดล ำพูน

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

จงัหวัดล ำปำง
ขนำดโรงเรียน

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 12 3,680 2,176 59.13 12 6,859 3,340 48.70
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 13 3,825 2,188 57.20 13 7,312 3,507 47.96
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 14 3,787 2,175 57.43 14 7,673 3,515 45.81
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 12-14 11,292 6,539 57.91 12-14 21,844 10,362 47.44
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 และ ปวช.1 15 4,443 2,095 47.15 15 8,809 2,975 33.77
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 และ ปวช.2 16 5,179 1,875 36.20 16 10,230 3,018 29.50
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 และ ปวช.3 17 5,385 1,794 33.31 17 10,749 2,780 25.86
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 15-17 15,007 5,764 38.41 15-17 29,788 8,773 29.45

ประชำกร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ระดับช้ัน

จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง

ประชำกร ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน
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ตำรำงท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่ (ต่อ) 

 
อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ตำรำงท่ี 9  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
      ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,438 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 
16,754 คน คิดเป็นร้อยละ 53.29 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนยากจนมากที่สุด จ านวน 
16,647 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด  

 

 

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

มัธยมศึกษำปีท่ี 1 12 10,539 5,516 52.34
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 13 11,137 5,695 51.14
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 14 11,460 5,690 49.65
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 และ ปวช.1 15 13,252 5,070 38.26
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 และ ปวช.2 16 15,409 4,893 31.75
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 และ ปวช.3 17 16,134 4,574 28.35

รวมท้ังส้ิน 77,931 31,438 40.34

ระดับช้ัน

รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

ประชำกร
นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 5,382 6,921 12,303 8,162 10,973 19,135 13,544 17,894 31,438
นักเรียนด้อยโอกำสท้ังหมด 2,340 2,677 5,017 5,350 6,387 11,737 7,690 9,064 16,754
เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - - - - - - - - - 0.00
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ - - - - - - - - - 0.00
เด็กถูกทอดท้ิง - - - 2 1 3 2 1 3 0.02
เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน - - - - - - - - - 0.00
เด็กเร่ร่อน - - - - - - - - - 0.00
ผลกระทบจำกเอดส์ - - - 1 1 2 1 1 2 0.01
ชนกลุ่มน้อย 2 1 3 2 3 5 4 4 8 0.05
เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ - - - - 2 2 - 2 2 0.01
เด็กยำกจน 2,326     2,670     4,996     5,309     6,342     11,651   7,635     9,012     16,647   99.36
เด็กท่ีมีปัญหำเก่ียวกับยำเสพติด - - - - - - - - - 0.00
อ่ืนๆ - - - - - - - - - 0.00
ก ำพร้ำ 1 - 1 7 6 13 8 6 14 0.08
ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว - - - 4 8 12 4 8 12 0.07
มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 11 6 17 25 24 49 36 30 66 0.40
อำยุนอกเกณฑ์ - - - - - - - - - 0.00

53.29

ประเภทด้อยโอกำส
จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

คิดเป็นร้อยละ
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ตำรำงท่ี 10  แสดงจ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
        ล ำปำง ล ำพูน ปีกำรศึกษำ 2564 รำยจังหวัด และภำพรวมระดับเขตพื้นที่ 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,438 คน  มีนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งสิ้น  
712 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 
จ านวน 596 คน คิดเป็นร้อยละ 83.71 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 5,382 6,921 12,303 8,162 10,973 19,135 13,544 17,894 31,438

นักเรียนพิกำรเรียนร่วมท้ังหมด 162 60 222 364 126 490 526 186 712 2.26

ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น 1 2 3 5 4 9 6 6 12 1.69

ควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน 0 1 1 1 2 3 1 3 4 0.56

ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 8 5 13 16 9 25 24 14 38 5.34

ควำมพิกำรร่ำงกำยและสุขภำพ 4 2 6 13 8 21 17 10 27 3.79

ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ 144 49 193 304 99 403 448 148 596 83.71

ควำมพิกำรทำงกำรพูดและภำษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ควำมพิกำรทำงกำรพฤติกรรมและอำรมณ์ 4 0 4 15 2 17 19 2 21 2.95

ควำมพิกำรทำงกำรออทิสติก 1 0 1 8 1 9 9 1 10 1.40

ควำมพิกำรทำงกำรซ้ ำซ้อน 0 1 1 2 1 3 2 2 4 0.56

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิกำร
จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน

 คิดเป็นร้อยละ
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ตำรำงที่ 11  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนก  
                 ตามเพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2563 
                 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 

  จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 90.58 ของจ านวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 99.71  
ของนักเรียนที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.45 รองลงมาเรียนต่อ
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 9.41 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.29  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม   
นักเรียน ม.3 ต้นปีกำรศึกษำ 1,075 1,224 2,299 1,636 1,862 3,498 2,711 3,086 5,797
นักเรียน ม.3  จบกำรศึกษำ 893 1,157 2,050 1,429 1,772 3,201 2,322 2,929 5,251
1.ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 616      951        1,567     76.44 1,094   1,511    2,605   81.38 1,710   2,462    4,172                79.45
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในจังหวัดเดิม 151      137        288       14.05 28       78        106      3.31 179     215      394                   7.50
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในต่ำงจังหวัด 20        20          40         1.95 12       12        24        0.75 32       32        64                     1.22
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ใน กทม. 1          -            1           0.05 1         -           1          0.03 2         -           2                       0.04
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 96        40          136       6.63 252     106      358      11.18 348     146      494                   9.41
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 1          3           4           0.20 1         9          10        0.31 2         12        14                     0.27
ศึกษำต่อสถำบันอ่ืน ๆ 7          2           9           0.44 33       54        87        2.72 40       56        96                     1.83

รวม ศึกษำต่อ 892 1,153 2,045 99.76 1,421 1,770 3,191 99.69 2,313 2,923 5,236 99.71
2.ไม่ศึกษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) ภำคอุตสำหกรรม -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(2) ภำคกำรเกษตร -           2           2           0.10      -          -           -          0.00 -          2          2                       0.04
(3) กำรประมง -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(4) ค้ำขำย ธุรกิจ -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(5) งำนบริกำร -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(6) รับจ้ำงท่ัวไป -           -            -            -           -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00
(7) ท ำงำนอ่ืน ๆ 1          2           3           0.15      5         1          6          0.19 6         3          9                       0.17

รวมประกอบอำชีพ 1          4           5           0.24 5         1          6          0.19 6         5          11                     0.21
2.2 บวชในศำสนำ -           -            -            0.00 1         -           1          0.03 1         -           1                       0.02
2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ -           -            -            0.00 2         1          3          0.09 2         1          3                       0.06
2.4 อ่ืน ๆ -           -            -            0.00 -          -           -          0.00 -          -           -                       0.00

       รวมไม่ศึกษำต่อท้ังส้ิน        1 4 5 0.24 8 2 10 0.31 9 6 15 0.29

89.17 91.51 90.58

 รำยกำร

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำพูน) ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จบ
กำรศึกษำ

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จบ
กำรศึกษำ

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำปำง) จ ำนวนนักเรียน (รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน)
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ตำรำงที่ 12  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนก  
                 ตามเพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2563  
                 รายจังหวัด  และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่   

 

จากตารางที่ 12 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น
ร้อยละ 95.33 ของจ านวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของนักเรียน 
ที่จบการศึกษา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมาเรียนต่อสถาบัน
อาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 5.41 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 1.81 ของนักเรียนที่
จบการศึกษาท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม   
นักเรียน ม.6 ต้นปีกำรศึกษำ 684 1,150 1,834 1,023 1,773 2,796 1,707 2,923 4,630
นักเรียน ช้ันม.6  จบกำรศึกษำ 625 1,096 1,721 948 1,745 2,693 1,573 2,841 4,414
1.ศึกษำต่อ
1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 375    778     1,153         67.00 701     1,430  2,131          79.13 1,076 2,208  3,284                   74.40
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 17     11       28             1.63 33       70       103            3.82 50      81       131                      2.97
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน 17     9         26             1.51 41       42       83              3.08 58      51       109                      2.47
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 25     23       48             2.79 126     65       191            7.09 151    88       239                      5.41
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 2       1         3               0.17 2         5        7                0.26 4        6        10                        0.23
1.6 สถำบันพยำบำล -        1         1               0.06 2         30       32              1.19 2        31       33                        0.75
1.7 สถำบันทหำร -        -          -                -                2         -         2                0.07 2        -         2                          0.05
1.8 สถำบันต ำรวจ 1       -          1               0               -          -         -                 0.00 1        -         1                          0.02
1.9 สถำบันอ่ืน ๆ 177    246     423           24.58 22       80       102            3.79 199    326     525                      11.89

รวม ศึกษำต่อ 614 1,069 1,683 97.79 929 1,722 2,651 98.44 1,543 2,791 4,334 98.19
2.ไม่ศึกษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) รับรำชกำร -        -          -                -                -          -         -                 0.00 -        -         -                          0.00
(2) ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ -        -          -                -                4         -         4                0.15 4        -         4                          0.09
(3) ภำคอุตสำหกรรม 1       2         3               0.17          2         6        8                0.30 3        8        11                        0.25
(4) ภำคกำรเกษตร 1       -          1               0.06          2         1        3                0.11 3        1        4                          0.09
(5) กำรประมง -        -          -                -                -          -         -                 0.00 -        -         -                          0.00
(6) ค้ำขำย ธุรกิจ -        2         2               0.12          -          1        1                0.04 -        3        3                          0.07
(7) งำนบริกำร -        3         3               0.17          1         1        2                0.07 1        4        5                          0.11
(8) รับจ้ำงท่ัวไป 9       19       28             1.63          8         13       21              0.78 17      32       49                        1.11

รวมประกอบอำชีพ 11     26       37             2.15 17       22       39              1.45 28      48       76                        1.72
2.2 บวชในศำสนำ -        -          -                -                -          -         -                 0.00 -        -         -                          0.00
2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ -        1         1               0               2         1        3                0.11 2        2        4                          0.09
2.4 อ่ืน ๆ -        -          -                -                -          -         -                 -                   -        -         -                          -                  

       รวมไม่ศึกษำต่อท้ังส้ิน        11 27 38 2.21 19 23 42 1.56 30 50 80 1.81

93.84 96.32 95.33

รำยกำร

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำพูน)
ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำปำง) จ ำนวนนักเรียน (รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน)
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ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง 
ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 13 แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง จ าแนกตามวิทยฐานะ และ 
                วุฒิการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 

หมายเหตุ  ข้าราชการครู หมายถงึ ผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ปริญญำตรี ป.บัณฑิต ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม

ครู/ครูผู้ช่วย 124 30 154
ช ำนำญกำร 98 145 1 244
ช ำนำญกำรพิเศษ 155 131 1 287
เช่ียวชำญ 4 4

รวมจงัหวัดล ำพูน 0 377 0 310 2 689

ครู/ครูผู้ช่วย 186 53 1 240
ช ำนำญกำร 146 230 376
ช ำนำญกำรพิเศษ 210 295 9 514
เช่ียวชำญ 2 3 5

รวมจงัหวัดล ำปำง 0 544 0 581 10 1,135

ครู/ครูผู้ช่วย  310  83 1 394
ช ำนำญกำร  244  375 1 620
ช ำนำญกำรพิเศษ  365  426 10 801
เช่ียวชำญ  2  7  9
รวม สพม.ล ำปำง ล ำพูน 0 921 0 891 12 1,824

จังหวัดล ำปำง

ระดับเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด/วิทยฐำนะ
วุฒิกำรศึกษำ

จังหวัดล ำพูน
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ข้อมูลวิชำกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

ตำรำงท่ี 14  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  

กลุ่มสาระฯ 
ระดับชัน้ ระดับชัน้ 

ม.3 ปีการศึกษา 2563 ม.6 ปีการศึกษา 2563 

สพม. สพฐ. ประเทศ 
ผลตา่งเทียบ 
ระดับประเทศ 

สพม. สพฐ. ประเทศ 
ผลตา่งเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.88 55.18 54.29 +5.59 47.97 45.22 44.36 +3.61 

ภาษาอังกฤษ 38.28 34.14 34.38 +3.90 30.57 29.73 29.94 +0.63 

คณิตศาสตร ์ 30.27 30.27 25.46 +4.81 29.28 26.33 26.04 +3.24 

วิทยาศาสตร ์ 32.64 30.17 29.89 +2.75 35.83 33.04 32.68 +3.15 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.61 36.32 35.93 +1.68 

ตำรำงท่ี 15  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2562 – 
2563 

กลุ่มสาระฯ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2562 2563 ค่าพัฒนา  2562 2563 ค่าพัฒนา  

ภาษาไทย 60.05 59.88 -0.17 44.58 47.97 +3.39 

ภาษาอังกฤษ 35.83 38.28 +2.45 30.18 30.57 +0.39 

คณิตศาสตร ์ 31.46 30.27 -1.19 27.95 29.28 +1.33 

วิทยาศาสตร ์ 32.18 32.64 +0.46 31.30 35.83 +4.53 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.45 37.61 +0.16 
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ตำรำงท่ี 16  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
                ปีการศึกษา 2560 – 2563 

กลุ่มสาระ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 52.46 59.85 60.05 59.88 52.74 50.70 44.58 47.97 

ภาษาอังกฤษ 32.07 30.82 35.83 38.28 29.62 32.68 30.18 30.57 

คณิตศาสตร ์ 31.19 35.02 31.46 30.27 27.17 33.78 27.95 29.28 

วิทยาศาสตร ์ 34.98 39.61 32.18 32.64 32.19 32.93 31.30 35.83 

สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 36.53 36.71 37.45 37.61 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
โดยมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและของประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรปูแบบใหม่ใน
ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา  

ร้อยละ 80 - 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 

เพิ่มขึ้น บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศกึษาที่สนอในระดับ ม.ตน้ ที่ได้รบัการเตรียม
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและบริบทของแตล่ะพื้นที่ 
ตลอดจนความท้าทายที่เปน็พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

               ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 80 - 

               ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ

               ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 บรรล ุ
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มคีุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากร
กลุ่มอายุ 

  

           ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับเข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ร้อยละ 100 - 

           ตัวชี้วัดที่ 15.2 ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับเข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ร้อยละ 100 - 

           ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลกัสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อข้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

            ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ 

ร้อยละ 78 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ดังนี้ 

 

มำตรฐำน 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค ำอธิบำยระดับ
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  4 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ  5 ดเียี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 
                 การศึกษา 

5 ดเียี่ยม 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) 5 ดีเยี่ยม 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
– 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีรายละเอียด ดังนี้  

 
ผลคะแนน ITA สพม.ลปลพ (คะแนนเฉลี่ยภำพรวม) 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

71.21 77.92 79.10 89.67 93.65 91.42 96.53 

ไม่จัดอันดับ ไม่จัดอันดับ อันดับที่ 187 อันดับที่ 40 ล าดับที่ 17 ล าดับที่ 56 ล าดับที่ 45 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก ดังนี้  

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Factors : S)  

1. มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
2. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าและให้ความส าคัญต่อการศึกษาจึงให้ 
การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ  
3. ผู้ปกครอง/ชุมชน เห็นความส าคัญของการศึกษา 
จึงส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สังคม ชุมชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมส่งผลให้
เด็กมีทัศนคติ/ค่านิยม/พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
2. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้
ประชากรวัยเรียนลดลงส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก
เพ่ิมข้ึน 
3. ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและโครงสร้าง
ทางสังคมส่งผลการบริหารจัดการศึกษาในสภาพ
บริบทที่แตกต่างกัน 
4. ระบบความแตกต่างทางบริบทของสถานศึกษา
ส่งผลต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ 
การท างาน 
5. กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสวนทางกับ 
การปรับตัวของระบบการศึกษา 
6. สถาบันครอบครัวไม่เข้มแข็ง 
7. การเกิดโรคอุบัติใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาและ 
วิถีชีวิต  

ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 

1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เอ้ือต่อการท างานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ด้านการจัดการศึกษา การบริหารและการสื่อสารมากขึ้น 
2. องค์กรภายนอกให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลให้โรงเรียนได้รับโอกาส 
ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

1. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงานมีความแตกต่างกัน ขาดการบูรณาการ 
ท าให้ข้อมูลมีความซ้ าซ้อน 
2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
ส่งผลให้หน่วยงานต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้
เท่าทัน 
3. การใช้เทคโนโลยีในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (ต่อ) 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
1. หน่วยงานและองค์กรภายนอกให้การสนับสนุน
งบประมาณส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมาย 
 

1. การกระจายรายได้ของคนในชุมชนไม่เท่าเทียมกัน
ส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา 
2. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวขาดสภาพคล่อง
เนื่องจากมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19  

ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal Factors : P) 
1. การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
มีคุณภาพส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. นโยบายของรัฐส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษา 
ในหลายๆ ด้านที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่ง 
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ.2560 ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีโครงสร้างและภารกิจที่ชัดเจน 
4. มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ.2540, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560,แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้การปฏิบัติงาน 
ด้าน ICT ได้อย่างถูกต้อง 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญของ
การศึกษาจึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียน 
 
 
 

1. นโยบายด้านการศึกษามีมากและเปลี่ยนแปลง
บ่อย ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
2. การกระจายอ านาจด้านงบประมาณและระเบียบ
กฎหมายจากส่วนกลาง ไม่สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับความจ าเป็นและ 
ความต้องการอย่างแท้จริง 
3. หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดมีภาระงาน
ทับซ้อนกันและไม่ชัดเจนส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกขององค์คณะ
บุคคลยังไม่เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของ 
งานบริหารบุคคลส่งผลให้ขั้นตอนในการพิจารณา 
มีความยุ่งยากและใช้เวลานาน 
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนโครงสร้ำงนโยบำย (Structure : S1) 

1. มีโครงสร้างการบริหาร/คู่มือการปฏิบัติงาน/ค าสั่ง
มอบหมายงานที่ชัดเจน 

1. การน านโยบายสู่การปฏิบัติขาดความเชื่อมโยง 
บูรณาการและความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (Service : S2) 

1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน           
(O-NET) อยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศทุกปี 
2 .  นั ก เ รี ยน  ครู  บุ คลากรทางการศึ กษา  และ
สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพท าให้มีผลงานเชิงประจักษ์ 
3. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับดี 
4. มีการบริการข่าวสารและช่องทางการสื่อสารหลาย
ช่องทาง 
 

1. งานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน/การพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ มีน้อย 
2. ความแตกต่างของบริบทและระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาของแต่ละโรงเรียนส่งผลให้ประสิทธิผล
ด้านผลผลิตมีความแตกต่างกัน 
3.  ระบบการให้บริการยังไม่ เป็นที่ พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
4.  นั ก เ รี ย นบ า งส่ ว น ยั ง ข าด ทั ก ษ ะชี วิ ต แ ล ะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลน าไปสู่พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค ์

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนบุคลำกร (Man : M1) 
1. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2. บุคลากรมีค่านิยมในการปฏิบัติงานแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปรับตัวพัฒนา
ตนเองเพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและพัฒนาการเรียนรู้ในยุค NEW 
NORMAL 

1. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีมาก 
2. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและการเรียนรู้ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายต้องได้รับการพัฒนา 
3. บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานขาดการบูรณาการ 
ในการท างานร่วมกัน 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money : M2) 

1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณชัดเจน 
2. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
เน้นความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีการควบคุมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการจัดท ารายงานงบการเงินอย่างเป็นระบบ 

1. ได้รับงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2. งบประมาณด าเนินการบริหารมีจ านวนจ ากัด 
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ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 

1. มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอและทันสมัยคุ้มค่า
ในการด าเนินงาน 
2. สื่อเทคโนโลยีส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทุกคนสามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง 

1. วัสดุอุปกรณ์บางชนิดยังไม่สนับสนุนการพัฒนา
งาน 
 
 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) 

1. ผู้บริหารการศึกษามีนโยบายในการบริหารที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
2. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการที่เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 
3. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  
ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วและ 
ลดการใช้กระดาษ 
4. มีการสร้างเครือข่ายและกระจายอ านาจเพื่อช่วยให้
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
การวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

1. ไม่น าผลการประเมินการด าเนินงานทั้งระบบ 
มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนระดับที ่3 
หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

แผนระดับท่ี 1 

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

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ คือ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง*      
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์* 

(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม* 

(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนระดับท่ี 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ประเด็น ความมั่นคง*  
(2) ประเด็น การต่างประเทศ  
(3) ประเด็น การเกษตร  
(4) ประเด็น อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต  
(5) ประเด็น การท่องเที่ยว  
(6) ประเด็น พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  
(8) ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
(9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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(10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม*  
(11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต* 

(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้* 

(13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา  
(15) ประเด็น พลังทางสังคม  
(16) ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 
(17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม*  
(18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
(19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
(20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ*  
(22) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
(23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านการเมือง  
2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. ด้านกฎหมาย  
4. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
5. ด้านเศรษฐกิจ  
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ด้านสาธารณสุข 
8. ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
9. ด้านสังคม  
10. ด้านพลังงาน 
11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. ด้านการศึกษา* 

13. ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน

อย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 

http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ 

กิจกรรมที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 

กิจกรรมที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการ
แปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ ถูกก าหนดจาก
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิง
ยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
    ในสังคมไทย 
(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2562 - 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผน
หลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือ
ธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 16 นโยบาย 
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
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นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน 
นโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
นโยบายที่ 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
นโยบายที่ 7 จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน*  
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต*  
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  
นโยบายที่ 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
นโยบายที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
นโยบายที่ 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
นโยบายที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 19 แผน  
1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง  
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
14) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภาวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน  
เป็นทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี 
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ  
3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ 
1) การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
10) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน
ระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายใน 

ประเทศลดลง 
และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของ

การจัดการศึกษา (Aspirations)  

 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 

 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)  
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการท างานหรือการมี
ชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
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 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)  
 ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  
 ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของ
แต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
 หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน 
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
 5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การศึกษาที่สร้างความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริมการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
                            การแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ) 

 “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง” 
          1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน 
และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 
          2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
          3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร    
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน  

 5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ   

 เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ  
 เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการจัดท าแผนและ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้ง 
ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้  
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบ
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ  
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็น 
การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ การพัฒนา  
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงาน 
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ที่เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
และผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพของ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและ 
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อมในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัย 
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7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน  โดยมุ่ง

ปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

  2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 1.1 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
 1.2 การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

1.3 การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ  
การเสริมทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบ
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.  
ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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1.4 การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

1.5 กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่  – การมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
– การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา –  
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ 
จัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่ มเป้าหมาย และ 
ใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 
 1.7 การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

1.8 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ  
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

1.9 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  1.10 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) 
การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่อ งราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.11 การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
1.12 การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
1.13 การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่

วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ 
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
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Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
มีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือ 
การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 
 - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์  
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 
 - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College) 

- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัด 
การเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได ้
 5. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 - ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
 - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย
คุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 

2 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 70 
2 จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจ าเป็น 

คน 3,315,554 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 

2 ร้อยละของผู้ เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 80 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับที่ดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 80 

4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
 

ร้อยละ 41.33 
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5 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA  

ร้อยละ 70 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุ
ปัญญา 

ร้อยละ 10 

8 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

ร้อยละ 10 

9 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

โรงเรียน 220 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2565 
1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่

เป็นดิจิทัล 
ร้อยละ 80 

2 สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่องานอื่น ๆ 

สัดส่วน 3:2 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
พิ เศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที ่

ร้อยละ 80 

4 ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ร้อยละ 50 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น“การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 2. ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
 2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน   
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ  
 4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค 15 (พ.ศ. 2563-2565) (เขตตรวจราชการที่ 15)  

ยุทธศาสตร์ 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงตามศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย เพ่ือ 

เพ่ิมสมรรถนะความรู้ ความสามารถในการแข่งขันและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สร้างสรรค์  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่  

และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดล าปาง (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ยุทธศาสตร์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ของจังหวัดล าพูน  

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การสร้างโอกาส ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
3. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
5. การพัฒนาการเรียนรู้ 
6. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

วิสัยทัศน ์

“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะ

วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพ  

อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  
2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สูงในถิ่น

ทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  
3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ การจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  

4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ  

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21  
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ 

                    เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

นโยบาย 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

นโยบายที่ 1 สง่เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป  
จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 

ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 

รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
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จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป  
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณาที่  2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ  

งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงาน

บริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความตองการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย

เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วย

เครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีข้ึนไป     
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน 

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ตัวชี้วัดที่ 15  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน 

คุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหาร

จัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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 ตัวชี้วัดที่ 17  ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการสงเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

“1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
 ตัวช้ีวัดที่ 19  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Leaning 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 20 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู ด้วย

วิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ 

 Co-creation Learning 
 ตัวช้ีวัดที่ 23 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Co-creation Learning ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิต  
วิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการสงเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป   

นโยบายที่ 3 สง่เสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นที่  13  ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้   “1 ผู้นิ เทศ  

1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศ 

การจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัด 

การเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
 ตัวชี้วัดที่ 27  ร้อยละ 80 ของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศ 

การจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

นโยบายที่ 4 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 
จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัดที่ 29  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

นักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
  ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 31 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคต์ามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์ และ

เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

 ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไป 
ตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดที่ 36  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และ
เขียน เป็น ไปตามมาตรฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
แต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่ 37 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
 ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

ตัวชี้ วัดที่  39 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้ วัดที่  40 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา  
ที่ 3 ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวช้ีวัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้วัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน  Digital 
Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
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 ตัวชี้วัดที่ 44  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการ
ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

ตัวชี้วัดที่ 45  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน  Digital 
Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมได้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะ 

ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละ 80 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า  

มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จ าเป็นการรู้เรื่อง 

การอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematic Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ 
มีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแขง่ขัน 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและ
การมีงานท า 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 48 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง  

มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแข่งขัน 
 ตัวชี้วัดที่ 49 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง 

มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมในการแขงขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี 
ของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 50 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด 

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและ 

มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด  
ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ   

ตัวชี้วัดที่ 53 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรงการคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดั บ
คุณภาพดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 4 
กลยุทธก์ารพัฒนา 

4.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและ
เป้าหมาย ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
1 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 กลุ่ม
กฎหมาย
(หลัก)/

อ านวยการ/
กลุ่มพัฒน์ฯ/

DLICT 
จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
2 ร้อยละของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ร้อยละ 100 ผอ.เขต/รอง 

ผอ.เขต และ
กลุ่มนิเทศ 3 ร้อยละของโรงเรียน มีการสงเสริมการสร้างหรือประยุกต์ใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป  
สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
4 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ 

งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

ร้อยละ 100 ทุกกลุ่ม/
หน่วย/ 

ก.ต.ป.น. 
5 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ  

งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขมแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
 
 

80 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สังคม 
6 ร้อยละของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ความตองการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

7 ร้อยละของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
8 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
ร้อยละ 100 กลุ่ม

นโยบายและ
แผน(หลัก)/
ส่งเสริมฯ/ 
นิเทศฯ 

9 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป   

ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ 100 นิเทศฯ

(หลัก)/ 
ส่งเสริมฯ 11 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีข้ึนไป     
ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
12 ร้อยละของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ร้อยละ 100 พัฒน์ฯ

(หลัก)/ 
นิเทศฯ/
DLICT 

13 ร้อยละของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

ร้อยละ 100 พัฒน์ฯ
(หลัก)/ 

กฎหมายฯ/
บุคคลฯ 15 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
16 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ร้อยละ 90 อ านวยการ 

(หลัก)/ 
ทุกกลุ่มและ

หน่วย 
17 ร้อยละของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ล าพูน ล าปาง มีระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ร้อยละ 100 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
18 ร้อยละของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
ร้อยละ 100 นิเทศฯ

(หลัก)/
DLICT 19 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning 
20 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

21 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

22 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
การจัดการ Co-creation Learning 

ร้อยละ 100 

23 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 
 
 

ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน สมรรถนะ มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
24 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ร้อยละ 100 นิเทศฯ

(หลัก)/
พัฒน์ฯ/
DLICT 

25 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้   
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป   

ร้อยละ 80 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้” 

26 
ร้อยละของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้” 

ร้อยละ 100 
นิเทศฯ 

27 
ร้อยละของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

นโยบายที่ ๔ เพ่ิมและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
28 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

29 ร้อยละของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

30 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

31 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

32 ร้อยละของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

33 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

34 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่านการคิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

35 ร้อยละของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

36 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพิ่มและยกระดับการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

37 ร้อยละของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

38 ร้อยละของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชา
เพ่ิมข้ึน มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 80 

39 ร้อยละของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

40 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียน 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

41 ร้อยละของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
สื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

42 ร้อยละของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

43 ร้อยละของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะ 
ด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 

ร้อยละ 100 นิเทศฯ 

44 ร้อยละของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชา
วิทยาการค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

45 ร้อยละของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับทักษะ 
ด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
46 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 100 ส่งเสริมฯ

(หลัก)/ 
นิเทศฯ 47 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
รอ้ยละ 80 

จุดเน้นที่ 16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อม
ในการแข่งขัน 
48 ร้อยละของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ

ตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อมใน 
การแข่งขัน 

ร้อยละ 100 ส่งเสริมฯ
(หลัก)/ 
นิเทศฯ 

49 ร้อยละของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบ
ตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท ามีความพร้อม 
ในการแข่งขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565 

กลุ่มที่
รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
50 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม 

ร้อยละ 100 ส่งเสริมฯ 

51 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี   
มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 

52 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมี ความพร้ อมสามา รถรั บมื อกับภั ยคุ กคามทุ กรู ปแบบ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ภัยจากยาเสพติดความรุนแรง  
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ   

ร้อยละ 100 ส่งเสริมฯ 

53 ร้อยละของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีความรู้
ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์
และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

รอ้ยละ 80 
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แผนงาน/โครงการ 

ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีจ านวน 9 จุดเน้น 
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ  
น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โรงเรียนสุจริต) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

√ แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต

และประพฤติ       
มิชอบ/สพฐ. 

กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

จุดเน้นที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหาร “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน” 
ประเด็นการพิจารณา การสรา้งหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการส่งเสริมการสร้างหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการสงเสริมการสร้างหรือ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู 
จัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม 
 
 

 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขม้แข็งระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผล 
การบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
ในสังกัด สพม.ลปลพ 

√ สพม. ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

3. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ 
งานงบประมาณงานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป  
สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เขม้แข็งระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2565 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

6. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน √ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มอ านวยการ 

7. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มอ านวยการ 

8. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
7. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  วิถีใหม่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนานิเทศ และ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร 
จัดการศึกษา 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหาร 
จัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
11. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป     

1. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
12. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

1. โครงการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 



แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 -2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน หน้า 69 
 

ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

13. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 

2. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน
ระบบนวตักรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 

3. โครงการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 

จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ จิตวิญญาณความเป็นครู 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
14. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู 
15. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
สมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

3. โครงการสัมมนาวชิาการผู้ท าคุณประโยชน์
แก่ราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

อ านวยการ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

จุดเน้นที่ 9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบบริหารจัดการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 กลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษา 
16. ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
17. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าพูน ล าปาง มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2565 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อืน่ๆ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง
งบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2565 
 
 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

16. ร้อยละ 90 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
17. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าพูน ล าปาง มีระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือสนับสนุน
ระบบนวัตกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 

7. โครงการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 

8. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

อ านวยการ 

9. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน √ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

อ านวยการ 

10. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ 
ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

อ านวยการ 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคัญ จ านวน 3 จุดเน้น 

จุดเน้นที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

18. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้” 
19. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้”ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอน 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
20. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ของ
ครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

21. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู ด้วยวิธีการ Active Learning ของครู
และจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

2. โครงการอบรบการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อ
การสอนออนไลน์ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ 

จัดการศึกษา 

22. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการจัดการ Co-creation Learning 
23. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Learning 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ 
จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน สมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ 
24. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้
ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
25. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครู
ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป   

1. โครงการพัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video 
Conference) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 

2. โครงการ พัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

DLICT 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ จ านวน 1 จุดเน้น 
จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
26. ร้อยละ 100 ของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
27. ร้อยละ 80 ของผู้นิเทศ มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม
การนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับ จ านวน 4 จุดเน้น 

จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
28. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
29. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของนักเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
30. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
31. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

32. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดี
ขึ้นไป 
33. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

34. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ 
การอ่านการคิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
35. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีผลการอ่าน การคิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ในระดับดีขึ้นไป 
36. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ 
การอ่าน การคิดวิเคราะห ์และเขียนเป็นไปตามมาตรฐาน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้น 

37. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
38. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีนักเรียนที่มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  
ในแต่ละรายวิชาเพิ่มขึ้น มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จาก 
ปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
39. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 

40. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3ของนักเรียน 

1. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เรื่องรูปแบบการสอน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

41. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษา ที่ 3 ในระดับดขีึ้นไป 
42. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

2.  โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศสู่การสร้างสื่อ
การสอนออนไลน์ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อ่ืนๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

43. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับ
ทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักเรียน 
44. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการค านวณของนักเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
45. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพิ่มและยกระดับ
ทักษะด้าน Digital Literacy ที่มกีารเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
46. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
47. ร้อยละ 80 ร้อยละของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
เป็นผู้มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

1. โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

จุดเน้นที่ 16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จ าเป็นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematic 
Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และมีความพร้อมในการเข้าสู่เวที
การแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและการมีงานท า 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
48. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า
มีความพร้อมในการแข่งขัน 

1. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

49. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้
สามารถค้นพบตนเองมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า 
มีความพร้อมในการแขงขันระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

พระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

จุดเน้นที่ 17 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะในการด ารงชีวิตเพ่ือสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
50. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
51. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน 
ประจ าปี 2565 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2565 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพ่ือ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
50. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติ 
ทีด่ีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
51. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

5. โครงการการพัฒนาครูให้เสริมสร้าง
คุณธรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน โดยใช้โครงงานคุณธรรม ด้วย
กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลวิถีใหม่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

7. โครงการยกระดับการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  √ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
9. โครงการครูดี มีศีลธรรม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
(ครูดี มีศีลธรรม สพม.ล าปาง ล าพูน) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด โครงการ 
งบประมาณ 

2565 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
52. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงได้แก่ภัยจากยาเสพติด
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ   
53. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ได้แก่ ภัยจาก 
ยาเสพติด ความรุนแรงการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป 

1. โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน 
ประจ าปี 2565 
 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2. โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา (พสน.) 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2565 

√ สพม.ลปลพ/
สพฐ./อื่นๆ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 -2565 ไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ 
ประกอบไปด้วย 

 1. ให้กลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีเป้าหมายตาม 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และจัดท าแผนงาน/
โครงการ ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตามทีก าหนด 

 2. ให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ตามทิศทางของแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปี งบประมาณ 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบ SPM.LPI 

 3. จัดให้มีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 4. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทรัพยากร
ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565  
(ฉบับทบทวนปี งบประมาณ 2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การติดตามและประเมินผล 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จ และผลกระทบของ  
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางในการติดตาม 
ความก้าวหน้า บริหารจัดการ การน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษา โดยน าวิธีการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสาน
การติดตามประเมินผลกับกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทันเหตุการณ ์
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ปัจจัยความส าเร็จ 

1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การท างานแบบมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2. การบริหารจัดการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม 
เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 
4. กลุ่มงานทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกัน

เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 

การบริหารองค์กร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีกระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนปี พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
กระบวนการ ๕ ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model 

ขั้นที่ ๑ เรียนรู้เข้าใจ 
ขั้นที่ ๒ ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ขั้นท่ี ๓ บูรณาการปฏิบัติ 
ขั้นที่ ๔ จัดการสะท้อนผล 
ขั้นที่ ๕ กลไกยั่งยืน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย SPM.LPI Model 
S = Standard 
P = Policy   
M = Management 
L = Leadership 
P = Participation 
I = Innovation 

ค่านิยม 
“LP ONE TEAM ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งเดียว (เคารพพี่ รักเพื่อน ดูแลน้อง)” 
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SPM.LPI Model 
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