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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำ   

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้                      
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบในการด าเนินงาน ตามรายละเอียดดังนี้  

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

องค์การเ พ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการต่างประเทศ  
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

  2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม          
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลังสอง (Thailand Education Eco – System :  TE2S) การศึกษาที่ เข้าใจ 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)  เ ทค โ น โ ลยี ส า ร สน เท ศ แ ล ะ 
การสื่อสาร 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) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน 
และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล       
และอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษา
กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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



2 
 
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 3. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
4. การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 5. การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.6 ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 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 าเทคโนโลยีมาใช้  
ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) 
การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

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

วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)  และขยายผลการพัฒนาผ่ านศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุ คคล                  
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน 
ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม         
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้ เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียน             
ต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
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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 เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียน
เพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึ กษา
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และ  
จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 - ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
2562 
 - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาจนส 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 านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยง านภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

          นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น“การศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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 1. ด้านความปลอดภัย 
 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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 รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษ               
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง           
เท่าเทียมกัน 
 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ 
 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ในศตวรรษที่ 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 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน           
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพื้นทีล่ักษณะพิเศษ  
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 4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม   
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. เสริมสร้างปัจจัยทุนทางสังคมและทุนทางธรรมชาติอย่างหลากหลายที่เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่และ

น 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 

          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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1.2 ทิศทำงกำรพัฒนำ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำล ำปำง ล ำพูน 

 
วิสัยทัศน์ 

“องค์กรคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างรอบด้านเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพ  

อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน แบบบู รณาการ           

ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองที่ดี  

2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม  

3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ การจัด 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  

4. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ     
มีส านึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ  

6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

7. โรงเรียนบริหารงานและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อมเหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวิจัย สร้างนวัตกรรม 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการ         
มีความพึงพอใจ 
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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 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จุดเน้นที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ประเด็นการพิจารณา พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล 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 
จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล   และงานบริหารทั่วไป  

สู่ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการ สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง  

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานงบประมาณ สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนางานบริหารบุคคล สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 



8 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 สงเสริมการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการงานงบประมาณ  

งานบริหารบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนางานวิชาการ งานงบประมาณงานบริหาร

บุคคล และงานบริหารงานทั่วไป สู่ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
จุดเน้นที่  4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  และตอบสนอง  

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม 
 ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 5 ส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา            

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวชี้ วัดที่  9 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา             

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการศึกษาระดับคุณภาพดีขึ้นไป   
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่  10 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวชี้ วัดที่  11 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับคุณภาพดีข้ึนไป     
จุดเน้นที่ 7 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่ทันสมัย 
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จุดเน้นที่ 8 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และ

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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 
 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 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

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

เรียนรู้ “1 ครู 1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้”ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
จดุเน้นที่ 11 ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning / Co-creation Leaning 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Leaning 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Co-creation Leaning 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการสงเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
 ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้              

ด้วยวิธีการ Active Learning ของครูและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการส งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการ 

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

จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และทักษะในสังคมยุคชีวิต 
วิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรูที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

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

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 25 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีข้ึนไป   

นโยบายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศอย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรม

การนิเทศการจัดการเรียนรู้” 
ประเด็นการพิจารณา การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี รูปแบบในการนิเทศการจัดการ

เรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละ 100 ของผู้นิเทศ มีส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการนิเทศการ         

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

การจัดการเรียนรู้  “1 ผู้นิเทศ 1 นวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้” ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
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นโยบายที่ 4 เพิ่มและยกระดับคุณภาพนักเรียนทุกระดับ 

จุดเน้นที่ 14 เพ่ิมและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกระดับชั้น 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 29  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน

เฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 
  ตัวชี้ วัดที่ 30 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ท่ีนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ก าหนดในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้ วัดที่ 33 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมีการอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียนเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่านการคิดวิเคราะห์             

และเขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

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

ตัวชี้วัดที่ 36  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการเพ่ิมและยกระดับการอ่าน การคิดวิเคราะห์  และ
เขียนเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง            
พ.ศ. 2560) ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้ วัดที่  37 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบ 

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

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้น มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จากปีการศึกษา         
ที่ผ่านมา 
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ตัวช้ีวัดที่ 39 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 นักเรียนมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ตัวชี้วัดที่ 40 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 41 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ที่มีนักเรียนมีการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3   
ในระดับดีข้ึนไป 

ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสื่อสารภาษาท่ี 3 ของนักเรียนระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6 นักเรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 ตัวช้ีวัดที่ 43 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy 
ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 44  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มรายวิชาวิทยาการ
ค านวณของนักเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดที่ 45  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมและยกระดับทักษะด้าน Digital Literacy 
ที่มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

จุดเน้นที่ 15 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตให้เป็นมิตร           

กับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ       

ที่ดีสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 46 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให เป็นผู้มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นที่ 16 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้สามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพ และการมีงานท า  

มีความพร้อมในการแข่งขัน 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร สมรรถนะที่จ าเป็นการรู้ 

เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematic Literacy) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และ 
มีความพร้อมในการเข้าสู่เวทีการแขง่ขัน 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการค้นพบตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพและ  
การมีงานท า 

 ประเด็นการพิจารณาที่ 3 นักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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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 และมีความพร้อมสามารถรับมือ               
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 50 ร้อยละ 100 ของโรงเรียน ด าเนินการให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด  

ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 ตัวชี้วัดที่ 51 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน ด าเนินการใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบานเมืองมีหลักคิด 

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 ในชีวิตและทรัพย์สินการค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติ ต่าง ๆ  
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 

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 าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 2 คน คือ นางนภาพร แสงนิล และนางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์  
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จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สามารถแยกเป็น  
รายจังหวัด และรายอ าเภอ ดังนี้ 
ตารางท่ี 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 ำ
พูน

ล ำ
ปำ

ง

รวม สพม.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 

 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง 
จ านวน 4 สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 3 สหวิทยาเขต 

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

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

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

     3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย 
          1)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา               
          2)  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  
          3)  โรงเรียนทุ่งหัวชา้งพิทยาคม                     
          4)  โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง         
          5)  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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ศูนย์พัฒนาวิชาการ 

ที ่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
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 - 

  ข้อมูลจาก : กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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ข้อมูลบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

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

ตารางท่ี 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
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

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

 

ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
            ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 
 

หมายเหตุ  * จ านวนครูตาม จ.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
พู

น
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ตารางที่ 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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน รวมทั้งสิ้น 31,438 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับชั้น ม.2 จ านวน 5,695 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.12 รองลงมาคือ ระดับชั้น ม.3 จ านวน  5,690 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และ น้อยที่สุดคือ
ระดับ ปวช.1 จ านวน 6 คน  คิด เป็นร้อยละ 0 .02 จ านวนห้องเรียนรวมทั้ งหมด 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)
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ตารางท่ี 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) 

 

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

 
อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ตารางท่ี 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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ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
        ล าปาง ล าพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่ 

 

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 

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

 

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

 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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  จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 90.58 ของจ านวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 99.71  
ของนักเรียนที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.45 รองลงมาเรียนต่อสถาบัน
อาชี วศึกษาของรั ฐบาล คิด เป็นร้ อยละ 9.41 และ นัก เรี ยนที่ ไม่ศึ กษาต่อคิด เป็นร้ อยละ 0.29  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาท้ังหมด 

ตารางที่ 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 ของนักเรียนที่จบ
การศึกษาทั้งหมด 

 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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        ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ตารางท่ี 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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ส่วนที่ 2 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ส่วนที่ 3 
แนวทำงกำรบริหำรโครงกำร 

เพ่ือให้การบริหารโครงการและงบประมาณแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาส           
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดเน้นและ
เป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้ด าเนินการติดตามและ          การ
ประเมินโครงการ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ผู้ที่รับผิดชอบเสนอแผนงานโครงการ/กิจกรรม  ตามตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา             
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์            
การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่ เกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา                          
ต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
 3. ผู้รับผิดชอบน าโครงการ/กิจกรรม ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)   
 4. ผู้รับผิดชอบสรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่ตั้งไว้ทุกครั้งหลังจากที่มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย พร้อมน าผลการด าเนินงาน
บันทึกเข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ทุกครั้งหลังจากที่มี          
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม              
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 6. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ต่อส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ภายในปีงบประมาณ พร้อมน ารายงานผลการด าเนินงานบันทึก
เข้าสู่ระบบการรายงานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 

3.1 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มงาน/สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ 
ประกอบไปด้วย 
 1. ให้กลุ่มงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีเป้าหมายตาม 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และจัดท าแผนงาน/
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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 และแผนปฏิบัติ
การประจ 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 ์

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 
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               ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีกระบวนการและแนวทาง                   
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
กระบวนการ ๕ ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วย SPM.LPI Model 

ขั้นที่ ๑ เรียนรู้เข้าใจ 
ขั้นที่ ๒ ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ขั้นที่ 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)” 
 
 
SPM.LPI Model 
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท ากระบวนการและแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับ  SPM.LPI Model  ดังนี้ 

 
 
3.2 กำรติดตำมและกำรประเมินโครงกำร 
 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาส                    
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงได้ด าเนินการติดตามและการประเมินโครงการ  
โดยก าหนดเป้าหมายไว้  ดังนี้ 

  3.2.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อติดตามและประเมินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามท่ีตั้งไว้ทุกครั้งหลังจากที่มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย 
  2) จัดท าเอกสารข้อมูลส าหรับประกอบการรับการตรวจติดตาม ประเมินผลงานทุกครั้งหลังจากที่มี    
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อย   

 3.2.2 เชิงคุณภำพ 
 1) ได้รับการตรวจติดตามและประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 2) ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ในระบบ eMENSCR     
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3.3 กำรรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการรายงานผลการด าเนินการโครงการ
ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน                  
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จุดเน้นและเป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ดังนี้ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รอบ................ เดือน (เดือน......................... ถึงเดือน................................ 2564) 

**************************** 
1. ช่ือ
โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ลักษณะโครงการ         2.1   ใหม ่      ต่อเนื่อง 
           2.2    แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา   นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
3.1 วัตถุประสงค์       ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 

     ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
           ....................................................................................... ...................................................................... 

3.2 เป้าหมาย 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  
2.  

3.  

กรณีด าเนินการได้ต ่ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ
............................................................................................................................................................. 
3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  
2.  

3.  

กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ 
           .................................................................................................................................................. ............. 
          3.4 งบประมาณ 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  

2.  
3.  

สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ................. บาท  
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          3.5  ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.   

2.   

3.   
4. ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
6. ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       ( ลงชื่อ )     ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                       (..........................................................) 
      
       ( ลงชื่อ )     ผู้อ านวยการกลุ่ม  
                       (..........................................................) 
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โครงกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

นโยบำยด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
    ประจ าปี 2564  
    หลักการเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความประพฤติ 
คุณลักษณะที่เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

    วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงาน
อย่างครูมืออาชีพ ลักษณะครูที่ดี  
  2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

    เป้าหมาย 
    เชิงผลผลิต (Output) 
  ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ลักษณะครูที่ดี    
    เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ 
ตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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  ผลการด าเนินงาน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเตรียม               
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563               
ณ กัซซัน ขุนตานกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดล าพูน จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 142 คน แยกเป็น               
ครูผู้ช่วย จ านวน 119 คน คณะท างาน และวิทยากร จ านวน 23 คน  
  ส่งผลให้ครูผู้ช่วย มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    แนวทางการพัฒนา 
  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง  
    ประจ าปี 2563   
    หลักการเหตุผล 
  ตามที่ กคศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งหมายถึง ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา นั้น  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปัจจุบันมี ผู้บริหารสถานศึกษาในต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง มาจากต าแหน่งข้าราชการครูสายผู้สอน และศึกษานิเทศก์          
ซึ่งการเป็นรองผู้อ านวยการโรงเรียนไม่เพียงแต่จะมีใจรักในการที่จะปลูกฝังความรู้คุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก ๆ 
แล้ว ต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้มีทักษะ ประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงไดด้ าเนินการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม อีกด้วย  

    วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ 
ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา                  

 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ เจตคติ คุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติงาน  
อย่างมืออาชีพ   
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    เป้าหมาย 
    เชิงผลผลิต (Output) 
   1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  
  2. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ตัวแทนกลุ่ม สังกัด สพม.ล าปาง ล าพูน  
 
    เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ   
  2. โรงเรียนมีแนวทางการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติชัดเจน   

  3. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น 
    ผลการด าเนินงาน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดกิจกรรม/ โครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 
ดังนี้  
  1. จัดท าแบบส ารวจความต้องการพัฒนา ผ่านระบบ google form  
  2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและตัวแทนรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง/
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปผลการส ารวจความต้องการเนื้อหาอบรมที่ต้องการพัฒนา ในวันที่ 26 มกราคม 
2564  
  3. อบรมพัฒนารองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง จ านวน 2 วัน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ จังหวัดล าพูน  
  ส่งผลให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่  มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน                   
ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแนวทางการน ามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติชัดเจน  
และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของการเป็นผู้น า 
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3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 
    หลักการเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 ก าหนด
ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์             
ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักเห็นว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและ
ลูกจ้าง (บุคลากรส านักงาน) ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ประพฤติตนดี ปฏิบัติหน้าที่              
ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และเป็นที่รักใครชื่นชมจากบุคลากรด้วยกัน  
ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไป จะเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้นทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร    
ท่านอ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตาม 

    วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน”               
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกและสร้างความภาคภูมิใจ 
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับองค์กรและสังคมได้ 

    เป้าหมาย 
    เชิงผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
จ านวน 13 ราย ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน” 
    เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน             
มีขวัญและก าลังใจ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรท่านอ่ืนได้ 
    ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมเป็นไป          
ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากรส านักงาน) ทราบและ
ร่วมกันเสนอชื่อตามเกณฑ์ เพ่ือรับรางวัล “คนดี ศรี สพม. ล าปาง ล าพูน” โดยประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่น "คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน" ประจ า            
ปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18พฤศจิกายน 2563 และได้แจ้งหลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ ตามบันทึกข้อความ 
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
 ล าพูน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น "คนดี 
ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน" สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ส าหรับกิจกรรมที่ 3 - 4 เนื่องจากสถานการณ์          
โควิด - 19 จึงมีการเลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน  
 3. ประชุมเพ่ือพิจารณาสรรหาและคัดเลือก 
 4. ประกาศ แจ้งผลการสรรหาและคัดเลือก มอบโล่/เกียรติบัตร 
 5. จัดท าโล่รางวัล ส าหรับผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น "คนดี ศรี สพม.ล าปาง ล าพูน" 3 ปีซ้อนติดกัน 
จ านวน 8 คน  
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 6. จัดท าเกียรติบัตร ส าหรับบุคลากร จ านวน 5 คน ไม่ใช้งบประมาณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
ได้มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล โดยผู้ที่ ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 8 คน/เฉพาะเกียรติบัตร 5 คน            
ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น "คนดี ศรี สพม.35" จ านวน 12 คน เข้ารับรางวัล ณ กัซซัน พาโนราม่า        
กอล์ฟ คลับ จังหวัดล าพูน 

    แนวทางการพัฒนา 
 มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะ
วิชาชีพ 

 
 
4. โครงการอบรมการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21 
    หลักการเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญ
ของความก้าวหน้า ในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง 
และส่งเสริมให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และก าหนดแนว
ปฏิบัติการด าเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน  

    วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้า 
ในอาชีพและความม่ันคงในการด าเนินชีวิต 
 2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ 
ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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    เป้าหมาย 
    เชิงผลผลิต (Output) 
 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/ 
2560) 
    เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ที่ เข้ารับการอบรม สามารถยื่นขอวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/ 2560) ได้ 

    ผลการด าเนินงาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการอบรมการด าเนินการ          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม 
คณะกรรมการ ประสานวิทยากร แจ้งข้าราชการครู สายผู้สอนที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตาม             
โครงการ สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์  (Google form) โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม             
120 คน โดยวิธี การเรียงล าดับในระบบ และเพ่ือป้องกันสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคน
จ านวนมากที่มีโอกาสเกิดการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง จึงปรับจ านวน          
ผู้เข้ารับการอบรม คงเหลือ จ านวน 99 คน ในการจัดอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปรายและ             
การแบ่งกลุ่ม PLC ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน 84 คน คณะวิทยากร              
จ านวน 15 คน และคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จ านวน 21 คน 
  ผลการด าเนินงาน ข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ สามารถจัดท าผลงาน  
ทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ มีก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

    แนวทางการพัฒนา 
 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง  
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5. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ OBEC AWARDS 

   หลักการเหตุผล 
          การพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เป็นการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการด าเนินการ  
ที่ผ่านกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลให้การด าเนินการพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง
เชื่อถือได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการวิจัย
มาเป็นฐานในการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการพัฒนางาน และเพ่ือให้งานวิจัยที่ได้
ด าเนินการที่ผ่านมาสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงาน จึง ได้น านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย        
มาพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ และได้มีการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย 
วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน เพ่ือเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น              
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป       

    วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากงานวิจัยในปี 2562 สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศ   
  2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัดหน่วยงาน สถานศึกษา  
  3. เพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมให้สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน  ต่อสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์    

    เป้าหมาย 
    เชิงผลผลิต (Output) 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจาก        
การวิจัย จ านวน 7 เรื่อง  
  2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกด้าน  
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัล OBEC AWARDS  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ    
    เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจาก      
การวิจัย   
  2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกด้าน  
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัล OBEC AWARDS  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้เผยแพร่ผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้สาธารณชนทราบ   
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัล OBEC AWARDS  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 
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    ผลการด าเนินงาน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินกิจกรรม/ โครงการ ดังนี้ 
  1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ณ ห้องประชุมกู่ค า  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าผลงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (ส าหรับโรงเรียนในสังกัด) 
จ านวน 70 คน  
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (บุคลากรในส านักงาน)  
ณ ห้องประชุมทันใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 30 คน  
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ            
ที่ก าหนด เพ่ือคัดเลือกผู้เข้าประกวด ส่งต่อระดับภาคเหนือ จ านวน 20 คน  
 5. ส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบของผู้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน              
74 รายการ ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
  ส่งผลให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิด            
จากการวิจัยบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS              
ครบทุกด้าน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 74 รางวัล 

    แนวทางการพัฒนา 
  พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนให้เป็น “สพม.ที่ทันสมัย เปิดกว้าง         
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการ           
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ 
และการพัฒนานวัตกรรม 
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                 นอกจากการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                                                                                                   
เขต 35 ได้พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะ
วิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan :  EIDP)  โ ดยมี กระบวนการ พัฒนาผ่ านแพลตฟอร์ ม            
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพ่ือน าข้อมูลลงใน Big Data 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณาประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์กลาง                 
ในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานในสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู และรวมไปถึงทักษะอื่น ๆ ที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ 
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ                   
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
(English Resources Information Center : ERIC) เดิม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่  
จังหวัดล าปาง 

1. ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
2. ศูนย์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3. ศูนย์โรงเรียนเถินวิทยา 

จังหวัดล าพูน 
1. ศูนย์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
2. ศูนย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence  
Center : HCEC)  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินงานตามโครงการ 
ต่าง ๆ ไปแล้วดังนี้ 
 
1. ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู 
              สู่ยุคศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปรับปรุงห้อง Resource Center ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบายสรุป ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ด าเนินการปรับปรุงห้องสมุด เป็นห้อง Resource Center 
เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในโรงเรียนและ
เขตพ้ืนที่บริการของศูนย์ HCEC รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยใช้โครงสร้างเหล็กอลูมิเนียม 
และกระจก  
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กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจัดท าป้ายและตกแต่งอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
ค าอธิบายสรุป ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ด าเนินการจัดจ้างท าป้ายศูนย์ HCEC โดยติดตั้งบริเวณ
ด้านหน้าอาคารเสริมสรรพวิทย์ และภายในห้องประชุมทานตะวัน รวมทั้งป้ายและสติกเกอร์ตกแต่งห้องประชุม
ทานตะวัน ห้องศูนย์ Resource Center ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ ห้องศูนย์ภาษาจีน และ ติดสติกเกอร์หน้า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมจัดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ค าอธิบายสรุป ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ด า เนินการจัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ                      
(English Literacy) ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ จังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2564                 
ด้วยระบบคุมสอบ แบบ Online Proctoring ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-11.15 น. มีผู้เข้าสอบ
จ านวน 6 ราย โดยผู้เข้าสอบทั้ง 6 ราย แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์              
ของศูนย์ HCEC โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครฯ การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
หมายเหตุ: ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ขอใช้บริการสถานที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดสอบภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าสอบในเขตพื้นที่บริการ จ านวน 3 ราย การจัดสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 
 
2. ศูนย์โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้ขออนุมัติใช้งบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ เพ่ือใช้ในงาน/โครงการ ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล             
เพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้  
- ด าเนินการติดตั้งบานประตูและหน้าต่างบานเลื่อนกระจก ห้อง 641,642,643 
- ด าเนินการติดสติกเกอร์ด้านในและด้านนอกของห้อง 641 และติดสติกเกอร์ตรงบริเวณประตูกระจกบาน
เลื่อนและผนังด้านหน้าของห้อง 642,643 ตามรูปแบบของศูนย์ HCEC 
- ด าเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้อง 641, 642, 643 จ านวนห้องละ 2 เครื่อง รวมทั้งหมด 6 เครื่อง 
- ด าเนินการติดตั้งพัดลมติดเพดานภายในห้อง 642,643 จ านวนห้องละ 4 ตัว รวมทั้งหมด 8 ตัว 
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โครงการ/กิจกรรมที่ 2 การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีดิจิตัลศูนย์

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
 

ภาพผู้สอบ ศูนย์สอบแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง โดยใช้สถานที่สอบ ศูนย์สอบเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางค์นคร อ.เมือง จ.ล าปาง โดยจัดสอบในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.15 น. 
ผู้เข้าสอบเป็นบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สพท./รองผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์) จ านวน 3 ท่าน 
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3. ศูนย์โรงเรียนเถินวิทยา 

โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู 
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมห้องประชุม ศูนย์ HCEC 

 
ค าอธิบายสรุป 

ได้ด าเนินการซ่อมแซมผนังห้องประชุม จัดท าเวทีและด้านหน้าห้องประชุม ท าบิวท์อินด้านหลังห้อง
ประชุมเพ่ือใช้ในการเก็บของ  

ภาพประกอบ 

 

   
 

กิจกรรมที่ 2 ตกแต่งอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
ค าอธิบายสรุป 

ได้ด าเนินการติดสติ๊กเกอร์ที่กระจกห้องประชุม เช่น ป้ายด้านหน้าห้องประชุม ด้านหลังห้องประชุม 
และกระจกห้องประชุม พร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์กระจกและประตูท่ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ภาพประกอบ 

 

 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องประชุม HCEC 
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ค าอธิบายสรุป 

ได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม โดยการท าพ้ืนขัดมันผสมน้ ายากันซึมบริเวณพ้ืนห้อง
ประชุม HCEC 

 
ภาพประกอบ 

 
 

4. ศูนย์โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครูจังหวัดล าพูน  

ประจ าปีงบประมาณ 2564   กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมความพร้อม 
 

 ด าเนินการปรับปรุงห้องเ พ่ือเตรียมความพร้อมในการศูนย์  HCEC  ที่มีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพพร้อมต่อการใช้งานทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องทดสอบ ห้อง workshop และห้องประชุม 
นอกจากนี้ยังจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ และ ผู้เข้ารับการทดสอบอบรม 
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กิจกรรมที่ 2  ด าเนินการจัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
  

 ด าเนินการจัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน      
5 ท่าน ในรูปแบบ on site ในวันที่  17 กันยายน พ.ศ. 2564  ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

 
 

4. ศูนย์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
 
โครงการ : ปรับปรุงห้องและพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  Human Capital Excellence  
Center : HCEC 
กิจกรรม ที่ 1   ปรับปรุงห้องและพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital 
Excellence Center : HCEC  
 

ค าอธิบายสรุป 
 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน สพม.ล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน
ให้เป็นห้องศูนย์ Human Capital Excellence Center : HCEC  ที่สามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการ อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง และอ าเภอลี้ โดย
ได้วางแผนและออกแบบการจัดท าห้อง โดยแบ่งเป็น 2 ห้องปฏิบัติการ โดยการติดสติ๊กเกอร์ของศูนย์ 
HCEC ติดบริเวณประตู หน้าต่าง ผนังหน้าห้อง ผนังในห้อง การจัดท าป้ายศูนย์บริเวณมุมอาคาร รวมถึง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น จ านวน   200,000 บาท  
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ภาพประกอบ การปรับปรุงห้องศูนย์ HCEC การจัดท าป้ายโครงการตามจุดต่างๆ 

 
กิจกรรม ที่ 2   กิจกรรมจัดสอบวัดระดับความรูค้วามสามารถทางภาษาอังกฤษ   

 
ค าอธิบายสรุป  

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ด าเนินการจัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาในเขตพื้นที่บริการ จังหวัดล าพูน เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบคุมสอบ แบบ Online 
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Proctoring เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.15 น. มีผู้เข้าสอบจ านวน 2 ราย เป็นบุคลากรจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยผู้เข้าสอบทั้ง 2 ราย แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ของศูนย์ HCEC โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ซึ่งศูนย์ฯ เองยังไม่ได้รับชุดเครื่องคอมพิวเตอร์จากโครงการ จึ งได้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดสอบแทน เนื่องจากจ านวนผู้เข้าสอบมีไม่มาก จึงไม่มีผลกระทบใดๆ  การจัดสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี  

 

ภำพประกอบ กำรจัดสอบวัดระดับควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 

 

 
 
 



 
ทีป่รกึษา 

1. นายประสิทธิ์  อินวรรณา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน    
2. นางนภาพร  แสงนิล     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน  
3. นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน   
4. นางอุดม  ถาวร ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน     
5. นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว          ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                                        
6. นายสรวง  ศรีแก้วทุม ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         
7. นางสาวรสสุคนธ์ ปล้ืมจิตต์ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์           
8. นางมัณฑนา  ล้ิมตระกูล ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน            
9. นายชวพล  แก้วศิริพันธ์ นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อาํนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี            
10. นายมนตรี  นันไชย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่          

   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
11. นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ      
12. นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

                                  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 
คณะทาํงาน 
 1. นางวัชรี  สิทธิวงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
     ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. นางสาวบุษยา  ฟองสม   ลูกจ้างช่ัวคราว                                                       


