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ก 

 คำนำ  
 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ์ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
ย ุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2570 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา งานตามภารกิจ 4 ด้าน การประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) และ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) รวมทั้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการ PDCA คือ การวางแผน  (Plan - P) การดำเนินงาน (Do - D) การตรวจสอบ 
(Check - C) และการปรับปรุง (ACT - A) ในการจัดทำและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 หวังว่าเอกสารนี้จะเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา    
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
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ข 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ 
 1 สภาพทั่วไป           1 
  สภาพปัจจุบัน   1 
  อำนาจหน้าที่   2 
  โครงสร้างการบริหาร   4
  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา   8
 2 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                               12 
  ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์  12
  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                    และนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  26 
  ผลงานที่ภาคภูมิใจ  38 
     3      ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง  39 
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10  40
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    41
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  41 
  แผน 3 ระดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  42 
     ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  42 
     แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เก่ียวข้อง)  44 
     แผนระดับที่ 3  62 
  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  65 
     นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  65 
     นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  66 
  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 70 
  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2566  72 
  นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  73 
  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ  74 
  มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  75 
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ค 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ส่วนที่ 
 4 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.ลำพูน เขต 1  77 
  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
                     นโยบายเร่งด่วนและเพ่ิมเติม       77 
  จุดเน้นการดำเนินงาน 9 จุดเน้น       78 
  นโยบายเร่งด่วนและเพ่ิมเติม/ตัวชี้วัด      79 
  กลยุทธ์/เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการ/ตัวชี้วัด   80 
   
 5 โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   95 
   งบประจำ         96 
   โครงการตามกลยุทธ์ที่ 1        97 
   โครงการตามกลยุทธ์ที่ 2    97 
   โครงการตามกลยุทธ์ที่ 3    97 
   โครงการตามกลยุทธ์ที่ 4     100
  
 6 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ      103 
  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ         104 
  กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา       105 
  ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 
        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 106 

ภาคผนวก           108 
 รายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    109 
    โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
                        ประจำปีงบประมาณ 2566       109 
    โครงการธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖   123 
    โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทำ  
                        ประจำปีงบประมาณ 2566       135 
    โครงการการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
                        ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565       142 
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ง 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ส่วนที่ 
    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
     เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566   156 
    โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอนอ่านชั้น ป.1-3 ด้วยรูปแบบการนิเทศ  
         ช่วยเหลือและร่วมทำ : Facilitative Coaching Empowerment ภายใต้หลักการ 
         แก้ปัญหา “InDiCaP”        164 
    โครงการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     175 
    โครงการยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  189 
    โครงการยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
     (National Test: NT)        204 
    โครงการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)   217 
    โครงการการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา    229 
    โครงการนิเทศ ติดตามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต  
     สู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน         242 
    โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
     แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 250 
    โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   260 
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านทักษะการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
     (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน”     268 
    โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน   279 
    โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1  289 
    โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  
     “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่องเขียนคล่องคิดวิเคราะห์เป็น    297 
    โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  307 
    โครงการจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ "การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ 
     เหรียญจักรพรรดิมาลา"ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ      317 
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จ 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

ส่วนที่ 
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา  
     ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 325 
    โครงการอบรมลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      333 
    โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้านการเงิน 
     และการออม และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัตการเงิน  
     ผ่านระบบ Video Conference       339 
    โครงการ"ยกย่องเชิดซูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     และลูกจ้างประจำผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566" 344 
    โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถานศึกษา    352 
    โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     สู่หน่วยงานการศึกษาคุณภาพ       365 
    โครงการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของ 
     เขตพ้ืนที่การศึกษา        380 
    โครงการการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม 
     ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน 
     เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1     392 
    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน การบริหารงบประมาณ การติดตาม  
     ประเมินผล และรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    400 
    โครงการโรงเรียนคุณภาพ ขยายโอกาส ขนาดเล็ก     415 
    โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาลำพูน เขต 1       425 
 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     433 
 
            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570)  
                     และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     436 
 
  



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 

ส่วนที ่1 

 สภาพทั่วไป  

*********************** 

 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 ปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ตั้ งอยู่ เลขที่   65/2 หมู่  4          
ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ 4  กิโลเมตร 
และมีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทาและ
อำเภอบ้านธิ  มีพ้ืนที่โดยประมาณ 163.25 ตารางกิโลเมตร 
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          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่ วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34  
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กำหนดให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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 นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนางาน
ด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณา
แบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในรูปแบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9  เครือข่าย และมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับผิดชอบดูแล ดังนี้ 
 1.  อำเภอเมืองลำพูน 
      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่ 1, 2, 3, 4 
      นายณัฐกุล  รุณผาบ  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   
                2.  อำเภอป่าซาง 
      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าซาง ที่ 1, 2 
      นายวินัย  แป้นน้อย  
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 3.  อำเภอแม่ทา 
   เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทา ที่ 1, 2 
      นายวินัย  แป้นน้อย 
       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 4.  อำเภอบ้านธิ 
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านธิ 
  นายณัฐกุล  รุณผาบ  
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 

สถานศึกษาในสังกัด 98  โรงเรียน/สาขา 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการบริหาร 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

สถานศึกษา 98 แห่ง 
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นายณัฐกุล  รุณผาบ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

   

นายวินัย  แป้นน้อย 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 
  

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
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นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

นางปุณยวีร์  รื่นเริง 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 

นางสาวอำไพ  บุญสูง 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางภัทษร คำแหง 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

นางภัสพร  จันทร์ผง 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

 

นางอำพัน  คาดคำฟู 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์ 
ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

 

 

นายเดชอนัน  คุนุ         
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี

 

นายกนกบุญ  กระแสร์ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีและการสื่อสารสารสนเทศ 

นางนิตยา  ปารมี 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

 

 
  

 
 

 

 

   

   

   

 
 

นายเจตนา  เมืองมูล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายบุญสุ่ม  อินกองงาม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
กรรมการและเลขานุการ 

นายณัฐกุล  รุณผาบ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพนู เขต 1 

ประธานกรรมการ 

นายวีรชน  จิรัชยากร 
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐ 

นายวิชากร  ลังกาฟ้า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสาวดวงพร  เลาหกุล 
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

นายณรงค์  ก๋องแก้ว 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุรเชษฐ์  คำสุวัตร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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         ตารางที่ 1 จำนวนโรงเรียน ห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 

รายการ จำนวน 
โรงเรียนทั้งสิ้น 
- โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน 
- โรงเรียนที่จำนวนนักเรียนเป็น 0 
- โรงเรียนที่นำนักเรียนไปเรียนรวมทั้งชั้นกับโรงเรียนหลัก 

98 
89 
 9 
 0 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 
- ไม่มีนักเรียน 
ขนาดที่  1 
- จำนวนนักเรียน  1 – 20 
- จำนวนนักเรียน  21 – 40 
- จำนวนนักเรียน  41 – 60 
- จำนวนนักเรียน  61 – 80 
- จำนวนนักเรียน  81 – 100 
- จำนวนนักเรียน  101 – 120 
ขนาดที่  2  จำนวนนักเรียน 121-200 
ขนาดที่  3  จำนวนนักเรียน 201-300 
ขนาดที่  4  จำนวนนักเรียน 301-499 
ขนาดที่  5  จำนวนนักเรียน 500-1,499 
ขนาดที่  6  จำนวนนักเรียน 1,500-2,499 
ขนาดที่  7  จำนวนนักเรียน >2,500 

 
9 
 
1 
11 
13 
12 
10 
7 
23 
10 
1 
0 
1 
0 

จำนวนห้องเรียน 841 
จำนวนนักเรียน 
-  ก่อนประถมศึกษา 
-  ประถมศึกษา 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น 

11,292 
2,368 
8,102 
822 

          หมายเหตุ : ข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565    

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
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          ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
                      

ระดับชั้น รวม 

อนุบาล 1 339 
อนุบาล 2 948 
อนุบาล 3 1,081 

รวม 2,368 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1,399 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,392 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,306 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,428 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,333 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,244 

รวม 8,102 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 293 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 264 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 265 

รวม 822 
รวมทั้งสิ้น 11,292 

          หมายเหตุ : ข้อมูล DMC ณ 10 มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 
  



11 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
                     

 
 

     ตารางท่ี 3 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

          หมายเหตุ :    ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

ที ่ ตำแหน่งและสายงานการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 

➢ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
3 ศึกษานิเทศก์ 13 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค(2) 40 
5 ลูกจ้างประจำ 9 
6 พนักงานราชการ 2 
7 ลูกจ้างชั่วคราว  5 
8 ยาม 2 
9 แม่บ้าน 2 

รวม 75 

➢ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 56 
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 
3 ครู 655 
4 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 4 
5 ลูกจ้างประจำ 27 
6 พนักงานราชการ 32 
7 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 14 
8 บุคลากรวิทย์-คณิตฯ 5 
9 ธุรการโรงเรียน 73 
10 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 31 
11 นักการภารโรง (โครงการคืนครู) 22 
12 นักการภารโรง 9 

รวม 931 
รวมทั้งสิ้น 1,006 
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ส่วนที ่2 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

********************** 

1.  ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์   
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก  การให้ความรู้เรื่อง
การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนในสังกัด คัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน โดยใช้ระบบ Mental Health Check-in 
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ และได้ชี้แจง เน้นย้ำ 
นโยบาย สพฐ. ระบบ MOE Safety Center และการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยทุกรูปแบบ  

2. สร้างการรับรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยการประชุม อบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมพัฒนากับโรงเรียน ครู บุคคลภายนอก และองค์กรหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ 
นำความรู้ไปขยายผลในระดับโรงเรียน  

3. ประชุมชี้แจงและแจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผน และมาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)        

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่าน
ระบบ Video Conference เพ่ือให้ครูและบุคลากรในสังกัดรับรู้ รับทราบแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานของ
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) รวมถึงวิธีการรับแจ้งเหตุจากผู้ที่ประสบภัยหรือมีความ
เสี่ยงจาก 4 กลุ่มภัย  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
ปี 2565 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ทุกรูปแบบ 

85 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของครูบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางใน
การจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 
ปี 2565 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
ค่าเป้าหมาย 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การจัดระบบความปลอดภัยต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่
โรงเรียนได้ 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ที่ 2   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
 1. จัดทำโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีกิจกรรม การรับนักเรียน  
การเกณฑ์เด็ก การติดตามนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก และออกกลางคัน 
          2. พัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษาและศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือนักเรียนได้รับการแนะแนวศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงกับความสนใจและความถนัด 
ครูมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน 
          3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพ่ือส่งเสริมทางเลือกในการจัดการศึกษาและโอกาส
ทางการศึกษาตามความต้องการและจำเป็นให้กับผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะเรียนในระบบการศึกษาปกติ   
ดังนี้ 
   1) บ้านเรียนคุณาธรรม  ระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน 
   2) บ้านเรียนปั้นมือ ระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน 
   3) บ้านมีนาพลอย  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  คน 
   4)  บ้านเรียนดอกไม้ DC ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  1  คน 
   5) บ้านเรียนเลขท่ี  144 ระดับประถมศึกษา จำนวน  1  คน 
   6) บ้านอิงเอย  ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน 
   7) บ้านเรียนปัณณ์อารีย์  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  คน  

 4. ปีการศึกษา 2565 กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการช่วยเหลือ
นักเรียนกรณีเกิดเหตุเร่งด่วน จำนวน  5  ราย ดังนี้ 
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      ด้านภัยพิบัติ       
  1. เด็กชายธนวรรธน์ สมจันทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และเด็กชายระพีพัฒน์ สมจันทร์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 100/4 หมู่ 3            บ้านแม่อาว 
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 
3,000 บาท 
   2. เด็กชายชนกันต์ คาพูน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประสบ
อัคคีภัย ณ บ้านเลขท่ี 89 หมู่ที่ 1 บ้านศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2565 มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท 

กรณีเสียชีวิต (1ราย) 
   1. เด็กหญิงศิริรัตน์ สูงพนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านป่าเลา  บ้านเลขที่ 
109 หมู่ที ่14 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท 

ด้านภัยอุบัติเหตุ  
  1.  เด็กหญิงจันทร์กนก  คำปัญจะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 
ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท และได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิ
ช่วยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเงิน จำนวน 3,000 บาท ได้มอบให้ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  
         ด้านภัยอื่น ๆ  (กรณีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบ/ได้รับบาดเจ็บด้านสุขภาพ)  
  1. เด็กชายจารุวิทย์ ลุงใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเชตวันหนองหมู  ป่วยด้วย
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีผลกระทบทำให้ดวงตาข้างขวาบอดจากการ ติดเชื้อไวรัส มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 
3,000 บาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 

 5. สร้างบ้านนักเรียน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้ดำเนินงาน ตามโครงการ “ธารน้ำใจ 
สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มี  
ที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย และเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้าง  
ความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวน 1 หลัง  ได้แก่ เด็กชายวศิน ชัยลังกา นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง   
 6. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
     ได้จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนพิการเรียนรวม ทั้ง 9 ประเภทของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนใน
ระบบสารสนเทศ SET ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ แจ้งกรอบการดำเนินงานตาม
โครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตาม
สภาพปัญหาของความพิการตามที่กฎหมายกำหนด และตามความเหมาะสม  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู
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ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแจ้งกรอบการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
(Inclusive school) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ และโรงเรียนบ้านหนองเงือก 
อำเภอป่าซาง โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทาและโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เพ่ือสร้าง
ความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่มีคุณภาพกระจายทุกพ้ืนที่ เป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งเรียนรู้   
เป็นเครือข่ายการพัฒนาและการให้โอกาส  เด็กพิการเรียนรวมเข้าถึงการศึกษามากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 7. โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกรอบท่ี 1) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
              นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพและคณิตศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2564 ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 8. โครงการประเมินและคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด   
    นักเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นผู้มีความประพฤติดีเด่น มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เกิดขวัญและกำลังใจ และ
เป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการบริหาร
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น  โดยมีนักเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินประเภทนักเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้  ลำดับที่ 1 เด็กหญิงฮารีมา อาบาซี ฮาซีฟ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรพินพิทยา ลำดับที่ 2 เด็กหญิงภูริชญา คำบุญเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประเภทสถานศึกษา ผ่านการประเมินและได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลาพูน 
 8. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 79  โรงเรียน จำนวนนักเรียน 745 คน จำแนกเป็น 9 ประเภท
ความพิการ ดังนี้ 

1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น   จำนวน     1    คน 
2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   จำนวน     5     คน 
3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   จำนวน     61   คน 
4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย    
   หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    จำนวน      7    คน 
5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   จำนวน    588  คน 
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6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  จำนวน      6    คน 
7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จำนวน      27   คน 
8) บุคคลออทิสติก               จำนวน     33   คน 

  9) บุคคลพิการซ้อน      จำนวน     17   คน 
          9. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (Conditional Cash 
Tranfer : CCT)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ในปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

ภาคเรียนที่  1  มีสถานศึกษาที่ ได้ รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิ เศษ จำนวน 80 โรงเรียน  
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,061 คน  รวมเป็นเงิน 1,686,500 บาท  
        นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการกิจกรรมการสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาส
ทางการศึกษา โดยดำเนินการแจ้งให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท และนักเรียนด้อยโอกาส 10 
ประเภท รายงานผ่านระบบตามที่ สพฐ.กำหนด และให้ความช่วยเหลือในการได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายในภายนอกหน่วยงาน และวางแผนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือค้นหาเด็กในสังกัดว่ามีปัญหาในการเรียน
อย่างไรบ้าง   

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1.1  ร้อยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อใน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   1.2  อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.1 -ม.3)  

 
100 

 
70 

(สพฐ) 
 

 
100 

 
78.45 
(ผลการ

ดำเนินงาน 
ในภาพรวม

จังหวัดลำพูน 

 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

2. จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการ ทาง
การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม ตามความจำเป็น 

7,965 คน 
(พิการ=711 คน) 
(ด้อยโอกาส 
=7,254 คน) 

7,965 คน เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 

20 ภาค 2/64  
ร้อยละ 

38.45 ภาค

สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

เรียน 1/65 
ร้อยละ 
20.43 

4. ร้อยละประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5. ร้อยละประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

6. ร้อยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรและเรียน
ต่อสายสามัญและสายอาชีพ 
หมายเหตุ :- นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 (ข้อมูล DMC ณ 31 มี.ค. 65)  จำนวน 248 คนเรียน 
จำแนกได้ดังนี้ 
      1. เรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ จำนวน 242 คน  
คิดเป็นร้อยละ 97.58 
       2. ไม่เรียนต่อ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42  
ติดตามเด็กพบว่า ประกอบอาชีพ 3 คน (อายุเกินเกณฑ์ 
ภาคบังคับ) เด็กพิเศษไม่สามารถเรียนต่อได้จำนวน 3 คน 
(ผู้ปกครองดูแล) 

98 97.58 ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

7. สัดส่วนผู้เรียนต่อสายสามัญ และสายอาชีพ 30 : 70 50.41 : 49.59 

(122 คน : 
120 คน) 

ไม่เปน็ไปตาม
เป้าหมาย 

8. อัตราการออกกลางคัน 
    - ป.6 
    - ม.3 

 
0 

   000 

 
0 
0 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ทั้ง 2 ระดับช้ัน 

9. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 
จำนวน 
10,918 คน 

ภาคเรียนที่ 
2/2564 
จำนวน 
10,918 คน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย สพป.  

ปี 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

ภาคเรียนที่
1/2565 
จำนวน 
11,292 คน 

ภาคเรียนที่
1/2565 
จำนวน 
11,292 คน 

 เด็กด้อยโอกาสที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนกตาม
ประเภทความด้อยโอกาส ดังนี้ 

ประเภท 
เด็กด้อยโอกาส 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จำนวน ร้อยละ 

1.เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 
2.เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
3.เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือกำพร้าเด็ก 21 21 100 
4.เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - - 
5.เด็กเร่ร่อน 1 1 100 
6.เด็กที่ได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ - - - 
7.เด็กในชนกลุ่มน้อย 104 104 100 
8. เด็กท่ีถูกทำร้ายทารุณ - - - 
9.เด็กยากจน  )มากเป็นพิเศษ (  7,127 7,127 100 
10.เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด - - - 

รวม 7,254 7,254 100 
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กลยุทธที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย ในการบริหารจัดการและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในเครือข่าย 
 2. การอบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมระดับปฐมวัยให้ครูผู้สอน นิเทศติดตามการนำสื่อไปใช้ และ 
การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 
 3. การอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ สามารถนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปใช้จัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 4. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning แก่ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ   
 5. การอบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้สามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ และนำไปใช้จัด
ประสบการณ์แก่ผู้เรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกของนักเรียนชั้น ป.1-3 ให้ครูผู้สอนชั้น ป.1-3 และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง          
 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ English is FUN for the 1st grade teachers : การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และ
การนิเทศในลักษณะ Coach and Fa คือ การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อครูที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      
 8. การยกระดับการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test: NT) ได้นำข้อมูลผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา โดยได้ถอดบทเรียน จัดทำคู่มือ/แนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ NT และประชุมชี้แจงโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมทั้ง 
2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 27 โรงเรียน   มีผลการจัดสอบการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National  Test  :  NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 กับ ระดับสังกัด 
(สพฐ.) และระดับประเทศ ดังนี้ 
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ความสามารถ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ค่าคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา  

2564 
  

เปรียบเทียบระดบัสังกัด (สพฐ.) เปรียบเทียบระดบัประเทศ 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2564 

ค่าคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

(สูง/ต่ำกว่า) 
(+/-) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 

(สูง/ต่ำกว่า) 
(+/-) 

ด้านภาษาไทย 48.74 55.48 - 6.74 56.17 - 7.40 
ด้านคณิตศาสตร์ 44.15 48.73 - 4.58 49.44 - 5.29 

รวม 46.46 52.11 - 5.65 52.80 - 6.34 
 

 จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และ
ระดับประเทศ พบว่า ผลการประเมินทุกด้านต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
 9. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ได้รวบรวมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดีของครูต้นแบบ RT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2  ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน และฟ้ืนฟูภาวะ

ถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ SPD₄CA สู่การปฏิบัติ  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
ดังนี้ 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ฯ สพฐ. สูง/ต่ำ ประเทศ สูง/ต่ำ 2564 2563 เพ่ิม/ลด 

ด้านการอ่านออกเสียง 59.89 69.04 - 9.15 69.95 -10.06 59.89 70.55 - 10.66 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 60.84 72.30 - 11.46 72.79 -11.95 60.84 71.07 - 10.23 

รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 60.37 70.67 -10.30 71.38 -11.01 60.37 70.81 - 10.44 

 

จากตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
ปีการศึกษา 2564  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ยรวม
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ร้อยละ 60.37 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมและ 
รายด้าน ต่ำกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  
 10. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – Net  ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการทดสอบ
ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  
ดังนี้ 

สาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ฯ สพฐ. สูง/ต่ำ ประเทศ สูง/ต่ำ 

ภาษาไทย 53.27 49.54 3.73 50.38 2.89 
ภาษอังกฤษ 38.57 35.46 3.11 39.22 -0.65 
คณิตศาสตร์ 38.82 35.85 2.97 36.83 1.99 
วิทยาศาสตร์ 36.94 33.68 3.26 34.31 2.63 
เฉลี่ย 41.90 38.63 3.27 40.19 1.72 

จากตารางผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่า ภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ 
 11. การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 2022 ได้จัดทำคู่มือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 
ประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่องการอ่านขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อสอบตาม แนว PISA และการเข้าใช้งานระบบ 
 12. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ได้ปรับคู่มือ/แนวทางมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพ ประชุมชี้แจงการจัดทำหลักสูตร และส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน
คุณภาพ คือ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น  และโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 
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 13. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ให้สถานศึกษา
ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลโดยใช้การคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววความสามารถ
พิเศษและส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ทั้งการจัดกิจกรรมในหลักสูตร และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนและเลือกตั้งสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และคัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น 
 15. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 90 คน ให้ทุกโรงเรียน
ดำเนินการประเมินตนเองผ่านเว็บไซด์โรงเรียนวิถีพุทธ และประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 13  มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 13 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 
 16. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่  
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 17. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ช่วย เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบกาณ์ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 18. การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 19. กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตสุจริตสู่องค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมิน ITA ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ  
โดย สพป.ลำพูน เขต 1 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดลำดับที่ 4 ของ สพท.ทั่วประเทศ 
 20. การอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เพ่ือให้  
ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

สพป.  
ปี 2565 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

3. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 80 92 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

สพป.  
ปี 2565 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 
งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
     2.1 ป.6 
 
     2.2 ม.3 

 
90 
 

90 

 
97.81 

 
98.39 

 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) 
   - ป.6 
 
   - ม.3 

 
 

40 
 

40 

 
 

41.90 
 

34 

 
 

สูงกว่า
เป้าหมาย 
ต่ำกว่า 

เป้าหมาย 
6. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษโดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

95 95.88 
 

 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ
การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

8. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุปัญญา  10 20 สูงกว่า
เป้าหมาย 

9. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล  

10 20 สูงกว่า
เป้าหมาย 

10. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
การพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง 

100 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

11. ร้อยละครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานวชิาชีพ และจัดการเรยีนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

100 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. จัดทำและใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ระบบข้อมูล DMC , Big Data และ
ระบบข้อมูลอื่น ให้ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารงานทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการเผยแพร่ไว้ใน 
เว็บไซด์ http://bigdata.lamphun1.go.th/ 
 2. สนับสนุน ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ Smart Area ( AMSS ) แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
 3. อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ในการใช้งานในระบบ เช่น ระบบเช่น 
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) และระบบกำหนด 
รหัสประจำตัวผู้เรียนเพ่ือขอรับการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( G-Code ) 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช้โปรแกรม OBS และการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) 
 5.  ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2565  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำบลบ้านแป้น และโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยให้
สถานศึกษาดำเนินงานตามคู่มือ “แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
 7. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร 
และการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

8. นำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในภารกิจงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ก.ต.ป.น.) มาปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 เครือข่าย         
10. ส่งเสริม สนับสนุน และกระจายอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  11. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (ทุนการศึกษา) ปีการศึกษา 2565 จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ มีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบันองค์กร
ภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการสนับสนุนจาก
การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  220,400 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 
    ทุนระดับอนุบาล  จำนวน  16  ทุน   เป็นเงิน  16,000  บาท 
             ทุนระดับประถมศึกษา  จำนวน   116  ทุน    เป็นเงิน  141,500 บาท 
          ทุนระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  35  ทุน    เป็นเงิน  62,900 บาท   
 นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม “รวมพลังสรรค์สร้างเขตสุจริต สู่องค์กรคุณธรรม และรับการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สพป.  

ปี 2565 

ผลการ
ดำเนนิงาน 

 

ผลการ
ดำเนนิ 

งานเทียบกบั
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ  
    ที่เป็นดิจิทัล 

100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล  
การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
บนพ้ืนฐาน สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส  
ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ จุดเน้นของสพฐ. จำนวน 9 จุดเน้น และนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
มีผลการดำเนินงานดังนี้ 
          1. ด้านความปลอดภัย 
     จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
               ผลการดำเนินงาน 
 1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 11 ,292 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือเพ่ือลดความเครียดและ
สุขภาพจิตตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-ปัจจุบันทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. โรงเรียนในสังกัดได้นำแนวทางส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนไปปรับใช้ใน
การช่วยดูแล และป้องกันปัญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดโรงเรียน มีผลการประเมินนักเรียน
ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8,911 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) ดังนี้ 
      2.1 นักเรียนมภีาวะสุขภาพจติดี จำนวน 8,732 คน คิดเป็นร้อยละ 97.99  
                            2.2 นักเรยีนมีภาวะเสี่ยงซึมเศร้า จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 2.01  
                            2.3  นักเรยีนมีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  3. สพป. ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต โดยความร่วมมือจากสถานศึกษาและทีมงานสหวิชาชีพ มีกรณีตัวอย่าง ดังนี้ 
     3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 อายุ  15  ปี  เพศ หญิ ง ปัจจัยความเครียด : ด้าน
ความสัมพันธ์ (ครอบครัว/แฟน)  ประเมินภาวะซึมเศร้า ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ส่งต่อโรงพยาบาลลำพูนติดตาม 
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปัจจุบันนักเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น และกำลังเข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอก
ปัญญาหริภุญชัย  
                          3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 12 ปี เพศ หญิง พฤติกรรม : เหม่อลอย มีอาการ
หลอน พูดจาเพ้อเจ้อ  เก็บตัว  ได้รับการช่วยเหลือโดยการสัมภาษณ์ครูประจำชั้น/นักเรียน/ผู้ปกครอง ประสานครู
ประจำชั้นติดตามอาการนักเรียนขณะอยู่โรงเรียน แจ้งผู้ปกครองถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 
และแนวทางการดูแลนักเรียนประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัว (SCT) คัดกรองภาวะซึมเศร้า (CDI)  ส่งต่อ
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โรงพยาบาลลำพูน นักเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น ไม่มีอาการเหม่อลอย พูดเพ้อเจ้อ ร่าเริงและเล่นกับเพื่อนตามปกติ จึง
ประสานให้ครูประจำชั้นติดตามอาการนักเรียน รวมถึงปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน และรายงาน
ให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 3.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดทำผลงานเรื่อง รายงานผล  
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคเหนือ ยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 

        3.4 ดำเนินการพิจารณาโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัลดังนี้ 
              3.4.1  โรงเรียนบ้านหนองดู่ รางวัลระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
              3.4.2  โรงเรียนวดัเหมืองง่า รางวัลระดับเดีเด่น ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 
        3.5 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเข้ารับ

การพิจารณาระดับภาคเหนือ และได้รับรางวัล คือ นางสาวสรารัตน์ เดชะสงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับ
รางวัลระดับเงิน 

        3.6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา  
ในจังหวัดลำพูน เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้การศึกษาด้านอาชีพให้แก่นักเรียน 
  จุดเน้นที่ 2  เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
              ผลการดำเนินงาน 
 1. โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภัยทั้ง 4 ด้าน จัดทำแผนเผชิญเหตุจำนวน 89 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
              2. ทุกโรงเรียนในสังกัดรับทราบนโยบายการดำเนินงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 มีความรู้และเข้าใจ  
ในการใช้งานในระบบ (MOE Safety Center) และระบบ Nispa ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความ
ปลอดภัยให้แก่ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
              3. นักเรียนสามารถผลิตผลงาน เพ่ือให้เกิดทักษะชีวิต สมรรถนะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 แสดง
ความสามารถ ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข โดยมีผลการประกวดผลงานนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังนี้ ประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านดอน  รองชนะเลิศอันดับ 1  
ได้แก่ โรงเรียนตำบลริมปิง  รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองดู่ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านทาป่าสัก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม รองชนะเลิศอันดับ 
2 ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านม้า  รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 

   ตัวอย่างผลงานนักเรียน  
โรงเรียน รางวัล เรื่อง 
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โรงเรียน รางวัล เรื่อง 
โรงเรียนวัดบ้านดอน   ชนะเลิศ ประเภททีม  

ระดับประถมศึกษา 

เรื่อง Life long Learning 

โรงเรียนบ้านทาป่าสัก รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เรื่อง เกือบจะสาย 
 

 

           4. ผลการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 กรณีเกิดเหตุ
เร่งด่วน จำนวน 5 ราย ดังนี้ 
               4.1 ด้านภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย 
                    1) เด็กชายระพีพัฒน์ สมจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด ประสบ
อัคคีภัย มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท 
                    2) เด็กชายชนกันต์ คาพูน้อย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประสบ
อัคคีภัย มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท 
              4.2 ด้านภัยอื่น ๆ (กรณีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบ ได้รับบาดเจ็บด้านสุขภาพ) จำนวน 3  ราย 
                   1) เด็กชายมงคล เกษมสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวบริเวณ
โพรงจมูกมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1,000 บาท 
                  2) เด็กหญิงศิริรัตน์ สูงพนา   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีอาการไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิต 
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทด้านอุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย 
                 3) เด็กหญิงจันทร์กนก คำปัญจะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันเรียนในชั้น ม.3  ได้ประสบ
อุบัติเหตุทางถนน ขณะเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนเป็นเงิน
จำนวน 3,000 บาทและเงินมูลนิธิช่วยการศึกษาข้ันพ้นฐาน 3,000 บาท 
          5. ครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ Stand Up (การลดภัยคุกคามบนท้องถนนและท่ีสาธารณะ) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การถูกคุกคามในที่สาธารณะ 
            6.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ภัยทั้ง 4 กลุ่มภัย และการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE Safety 
Center 
              7. ครูมีความรู้เรื่องการป้องกันภัยในสถานศึกษา ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยอุบัติเหตุ ภัยจากฝุ่น PM 2.5 
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            8. นักเรียนแกนนำสภานักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันภัยรอบตัวเรา  ภัยพิบัติ  
ภัยโควิด-19 ภัยความรุนแรง ภัยค้ามนุษย์ ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน และภัยอาชญากรรมไซเบอร์ และ
สามารถสมัครและใช้งานระบบ MOE Safety center ได้     
        2. ด้านโอกาส 
                จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน (เน้นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการ)  
                ผลการดำเนินงาน 
                1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 11,292 คนได้รับการช่วยเหลือดูแลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาครบทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
                2. ข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 เทียบกับจำนวนนักเรียนที่ เข้าเรียนในสังกัด 
ตามข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ณ 10 มิ.ย. 2565  (จำแนกตามระดับชั้น อ.1/ อ.2/ ป.1/  และ ม.1  ดังนี้  
                    2.1 อนุบาล 1 (3 ขวบ)  แผนการรับฯ จำนวน 428 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 339 คน  
คิดเป็นร้อยละ 79.21  ต่ำกว่าแผนการรับจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 
                    2.2 อนุบาล 2 (4 ขวบ) แผนการรับฯ จำนวน  1 ,458 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 948 คน  
คิดเป็นร้อยละ 65.02 ต่ำกว่าแผนการรับ จำนวน 510 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98 
                   2.3 ประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการรับฯ จำนวน 1 ,690 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 1,399 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.78 ต่ำกว่าแผนการรับ จำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22 
                   2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แผนการรับฯ จำนวน  354 คน มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 293 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.78  ต่ำกว่าแผนการรับ จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 82.77 
                 3. สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียนที่ สพฐ.กำหนด 
และมีที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนได้อย่างเพียงพอ 
                4. ในปีการศึกษา 2565 มีเด็กในเขตบริการที่เกิดปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ,616 คน เข้าศึกษาต่อ 
ในระดับชั้น ป.1 สังกัดต่าง ๆ ดังนี้ 
                    4.1 สพป.   จำนวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ 33.35 
                    4.2  อปท.  จำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 19.99 
                    4.3 เอกชน จำนวน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 33.17 
                    4.4 เข้าเรียนชั้นอื่นทุกสังกัด จำนวน 218 คนคิดเป็นร้อยละ 13.49 
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                5. สพป.ลำพูน เขต 1 มีนักเรียนที่เป็นเด็กพิการ  จากระบบ SET จำนวน 711 คน และมีนักเรียน
ด้อยโอกาส 10 ประเภท จากระบบ DMC  จำนวน 7,254 คน มีการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
มีความเท่าเทียมกัน และช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองจะดำเนินการส่งต่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดลำพูนต่อไป 
                6. สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้แก่โรงเรียนในสังกัด เป็นไปตาม
แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
                7. มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จำนวน 8 ครอบครัว ดังนี้ 
 

                         ❖ ระดับปฐมวัย จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่  
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 
อนุบาล 1 บ้านอิงเอย ด.ญ.อิงเอย  จี้มูล 
อนุบาล 2 บ้านมือปั้น ด.ญ.ณัฏฐณิชา  จนีจำ 
อนุบาล 3 บ้านเรียนคุณาธรรม ด.ช. คุณาธรรม  คำเปรม 

                       ❖ ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่  
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 บ้านเรียนเลขที่ 144 ด.ญ.กวินตรา  สมมะโน  
(เด็กพิเศษ : ออทิสติก) 

บ้านเรียนปัณณ์อารีย ์ ด.ญ.ปัณณ์อารีย์  แกว้ศักดิ์ 
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเรียนมีนาพลอย ด.ญ.มิลานนัท์  วงศ์ศิริจินดา 
บ้านเรียนเด็กชายแทนคุณ ด.ช.ปภังกร  แกว้พรม 

❖ ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 1 ครอบครัว ได้แก่ 
ระดับชั้น ชื่อบ้านเรียน ชื่อผู้เรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านเรียนดอกไม้ DC ด.ช. กฤษญะ  วงศ์สกุล 
 8. ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมิน -ผล เป็นไปตามแนว
ทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้   
มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 
             9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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        จุดเน้นที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ  
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
        ผลการดำเนินงาน 
  1. ในปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 
           2. นักเรียนออกกลางคัน (ข้อมูลจากโครงการพาน้องกลับมาเรียน) จำนวน 26 คน ติดตามพบว่า จำนวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนในสังกัดได้จำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ DMC เรียบร้อยแล้ว จำแนก
การศึกษาต่อตามสังกัด ดังนี้  
                2.1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08   
สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการประสานและพบว่าโรงเรียนได้รับนักเรียนทั้ง 6 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว 
                 2.2 สังกัดสำนักงานบริหารการ ศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54   
                2.3 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ได้ดำเนินการประสาน  
ไป อปท.ที่นักเรียนไปเรียน พบว่า ทั้ง 7 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
                2.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38  
ได้ดำเนินการประสานโรงเรียนรับนักเรียนทั้ง 4 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
               2.5 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 ได้ดำเนินการประสาน ไปยัง กศน. ที่นักเรียนเข้าเรียนพบว่า ทั้ง 6 คน เข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว  
            2.6 ศึกษาต่อต่างประเทศ (พม่า) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการ
ประสาน พบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ DMC เรียบร้อยแล้ว 
          3. การติดตามนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นจำนวน 11 คน สามารถติดตามท้ัง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนสัญชาติพม่า 
ไม่ประสงค์เรียนต่อเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน หรือบางรายเรียนต่อ กศน. และบางรายเป็นนักเรียนสัญชาติไทย
ไม่เรียนต่อเนื่องจากเป็นเด็กพิเศษซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครอง  
          4.  นักเรียนที่หลุดจากระบบได้รับการดูแลและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครบทุกคนโดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนบางคนเรียนจบในภาคบังคับและเรียนต่อในระดับที่สูงต่อไป 
      3. ด้านคุณภาพ   
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน หมายเหตุ : เน้นฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
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(Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ  
               ผลการดำเนนิงาน 
               1. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิท -19 (ใช้สถิติข้อมูลตั้งแต่เกิดสถานการณ์  
โควิด-19 จนถึงปัจจุบัน) จำนวน 11 ,295 คน ได้รับการฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ผู้เรียนทุกระดับ จำนวน 11,295 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
               2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน
การเขียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  
               3. ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน 
               4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อและนวัตกรรมที่ครูผู้สอนสร้างหรือพัฒนาขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าถาม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ มี สุนทรียภาพ มีทักษะ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร                   
      จุดเน้นที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
               ผลการดำเนินงาน   
                1. สถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนตำบลบ้านแป้นและโรงเรียนบ้านปง
แม่ลอบ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะ ดำเนินการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้/แผนการเรียนรู้และ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active  Leaning) สอดคล้องกับหลักสูตรสมรรถนะ 
                 2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกโรงเรียน
สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
                 3. นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติ มีความตระหนักในคุณค่าของมรดกด้านต่าง ๆ 
                 4. สถานศึกษาได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
                 5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียน มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี  
การทำงานเป็นทีม เข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                 6. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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      จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงิน  และการออม เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินครู 
               ผลการดำเนินงาน 
               1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีอายุราชการ 1 – 5 ปี  จำนวน 108 คน  ได้
ติดตามผลการอบรม ข้อมูล ณ 23 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง 
จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 ไม่เข้ารับการอบรมจำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 โดยจำแนกผลการ
เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 70 คน ดังนี้ ผ่านการพัฒนาจำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 88.57 และไม่ผ่านการพัฒนา
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43 
              2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนในระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ เว็บไซด์ https://td.moe.go.th จำนวน 388 คน 
              3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 720 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างวินัย และการวางแผน  
              4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้และสามารถวางแผนและสร้างวินัยด้าน
การเงินการออมอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              5. สถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในองค์กร ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ร่วมกัน
ดำเนินการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย   โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด  ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ให้กับสมาชิก ลดลงจากเดิมร้อยละ 0.30  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป จากเดิม 5.60 ปรับ
ลดลงเป็น 5.30  รวมทั้งได้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยให้กับสินเชื่อทุกประเภท ในกรณีที่สมาชิกเลือกการส่งชำระ
หนี้ ป ระเภท ไม่ มี เงิน เฉลี่ ยคื น สิ้ นปี บั ญ ชี  สมาชิ กจะได้ รับ สิ ท ธิ ใน อัตราต่ ำกว่ ากู้ เงิน ป ระเภท อ่ืน  ๆ  
ร้อยละ 0.30 
               6. สถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับจังหวัด ได้ประชุมคณะกรรมการฯ และได้ประสานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูลำพูน จำกัด และสถาบันการเงินทุกเดือนในการหักชำระหนี้  และรับทราบปัญหาในการหักชำระหนี้ เพื่อ
หาแนวทางแก้ปัญหา 
    จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ(Active Learning)  มีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ  
  

https://td.moe.go.th/
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               ผลการดำเนนิงาน  
              1. โรงเรียนจัดการเรียนรู่ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ จำนวน 89 โรงเรียน 
              2. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL)  
ตามแนวทาง STEM Education กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  
             3. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ และออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education  
             4. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ของผู้เรียน  
             5. ครูผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education ร้อยละ 100 
             6. ครูผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเกิด
ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  
               7. ครูผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่น และศรัทธาในวิชาชีพครู และ รักษาวินัยตลอดระยะเวลาเข้ารับการ
อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  8.  สพป.ลำพูน เขต 1 ได้หลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) และนำส่ง สพฐ. จำนวน 1 หลักสูตร 
       9. ครูมีการจัดทำผังบูรณาการ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 10. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
     11. ครูผู้สอน มีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
    12. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ  Active Learning 
    13. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการรู้สู่คุณภาพของนักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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       14.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ และทักษะ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
    15. ครูมีนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                                                           
   16.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานในการขับเคลื่อน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการรู้สู่คุณภาพของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน
ความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   17. นักเรียนได้ เรียนรู้แบบ Active Learning ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐาน 
ตามแนวทาง STEM Education มีนวัตกรรมที่บรรลุตามเป้าหมาย 
     19. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะ
การแก้ปัญหา 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
          จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกล และ
ถิ่นทุรกันดาร   
            ผลการดำเนินงาน 
                  1. สพป.ลำพูน เขต 1 มีโรงเรียนที่จัดที่พักนอนในโรงเรียนให้กับนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนภาคเรียนที่ 1/2565  จำนวน 2 โรงเรียน นักเรียน
จำนวน 67 คน เป็นจำนวนเงิน 286,000 บาท 
                 2. สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักนอน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ  
                  3. คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่จัดที่พักนอนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ลงพ้ืนที่โรงเรียนที่จัดที่พักนอนในโรงเรียนให้กับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด จำนวน 2 โรงเรียน 
                 4. โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพนักเรียนประจำพักนอนครบ  
ทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านโอกาสและการเข้าถึงมิติด้านคุณภาพผู้เรียน และมิติคุณภาพชีวิต 
                5. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนที่จัดที่พักนอนของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษาตามบริบทให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
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       จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
                    ผลการดำเนนิงาน 
  1. ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบ
คลังสื่อการเรียนรู้ฯ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการเข้าใช้งานระบบคลังสื่อการเรียนรู้ฯเพ่ิมขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    2. ครูผู้สอนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบ
คลังสื่อการเรียนรู้ฯ สามารถขยายผลการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้ฯ ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                    3. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูนเขต 1 มีแนวทางในการส่งเสริมครูผู้สอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับ  
การจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสพฐ. (OBEC Content Center) 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามโครงการยกระดับการเรียนรู้ฯ  
                    4. ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำ ที่ เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู้ฯ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1  
ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
ระดับชั้น ป. 1 - 6 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์สูงขึ้น 
                    5. โรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู้ฯ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 มีแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน 
และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 6 อย่างมีประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2565  
อัปโหลดผ่าน youtube ในช่องของ สพป.ลำพูน เขต 1 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ศึกษาแนวทาง และจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 
                6. ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดส่งข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและรายงาน สพฐ. เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด 
                7.  ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำสารสนเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ทุกท่ี ทุกเวลา ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง YouTube  
                8. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู้ และความสามารถในการจัดทำและใช้ระบบ
สารสนเทศของสพฐ. โดยได้จัดทำข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ ที่กำหนดเป็นไปตามเวลาที่กำหนด และมีข้อมูลที่ครบถ้วน  
                9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สามารถบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
ในภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป  
ให้มีความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความครบถ้วน ถูก ต้อง สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว 
ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงาน 
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        จุดเน้นที่ 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ(Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนคุณภาพ) 
                ผลการดำเนินงาน 
                1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการปักหมุดโรงเรียนคุณภาพใน
พ้ืนที่จำนวน 16 โรงเรียน 
                2. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น)  มีโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน 
                3. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  8,501,500   บาท     
                4. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น) ดำเนินการจ้างครูคนไทยสอนภาษาอังกฤษ 
จำนวน 2 ราย  ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา  และสุขศึกษา จำนวน 5 คน 
ได้รับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
               5. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบ้านแป้น)  มีอาคารเรียน มีห้องเรียนที่มีคุณภาพ ห้องเรียน
ปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โรงเรียนเครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ และได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน สามารถขับเคลื่อนตามภารกิจ 8 จุดเน้น ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
               5.1 นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสม มีทักษะการทำงานและทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต มีความปลอดภัย มีพัฒนาการ
แข็งแรงสมวัย ทั้ง 4 ด้าน และปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และสามารถ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง  
              5.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา สอนตรงตามสาขาวิชาเอกและความถนัดตามลักษณะของครู  
ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะและสายงาน  นำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระวิชา สามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียน 
การสอน ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 5.3 ด้านผู้บริหาร มีภาวะผู้นำ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ ง 4 ด้าน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา  
 5.4 ด้านการมีส่วนร่วม ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของโรงเรียน ให้การ
ยอมรับโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
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3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 จากการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรอย่างมีคุณภาพของผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา ทำให้หน่วยงานประสบ
ผลสำเร็จ ได้รับรางวัล และผลงานยกย่องเชิดชูเกียรติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 
 1. ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 
 2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 อยู่ในระดับ 
AA คะแนน 99.96 ได้ลำดับที่ 4 จาก 245 เขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ได้รับรางวัลเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระดับภาคเหนือ ยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 

5. ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดลำพูน ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ ลำดับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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ส่วนที ่3 
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

********************** 

  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)  ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ได้นำนโยบายที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
  1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10    
   2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
   3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
   4. แผน 3 ระดับ ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
      4.1 แผนระดับที่ 1 
           (1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
      4.2 แผนระดับที่ 2 
           (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
           (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
           (3) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
      4.3 แผนระดับที่ 3 
           (1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
           (2) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 – 2570 
           (3) ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
           (4) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2560-2570) สพฐ. 
           (5) ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2570) สพฐ. 
   5. นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
       5.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
       5.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
        7. จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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        8. นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        10. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10  
 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน 
 1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 1)  ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง 
 2)  ยึดมั่นในศาสนา 
 3)  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4)  มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
 1)  รู้จักแยกแยะสิ่งผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
 2)  ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 3)  ปฎิเสธสิ่งที่ผิด – สิ่งที่ชั่ว 
 4)  ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3.  มีงานทำ  มีอาชีพ 
 1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน 
รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
 2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและ 
มีงานทำในที่สุด 
 3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
 4. เป็นพลเมืองดี 
 1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
 2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสในการทำหน้าที่ 
เป็นพลเมืองดี 
 3) การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณสุข ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
(ที่มา :https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost) 
  

https://sites.google.com/a/cmi.nfe.go.th/nfemaetha/news_us/article/untitledpost
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2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 
 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดั งกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย 
 การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง 
การศึ กษาระดับก่อนอุดมศึ กษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้ องจัดให้ บุ คคลมีสิทธิ  
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม      
การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้   
หรือไม่มีผู้ดูแล ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่ าใช้จ่าย และให้  
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น 
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4. แผน 3 ระดับ ตามมตขิองคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่4 ธันวาคม 2560 

   ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ในการแบ่งแผน
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
  แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
  แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
  แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา
ของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฎิบัติราชการ... แผนปฏิบัติการประจำปี 
    ซึ่งวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 
 4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
     4.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
      4.1.1.1 เป้าหมาย  
       1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ 21 
       2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
      4.1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
       1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
       2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
      4.1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีบทบาทในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
ที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และ



43 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 

เสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  4.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
   4.1.2.1 เป้าหมาย  
    เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
   4.1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   4.1.2.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรายการพ้ืนฐาน  
5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นการสร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการ  
จัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง (รอง) 
   4.1.3.1 เป้าหมาย  
    เป้าหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   4.1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   4.1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึง บุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหา 
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ยาเสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
  4.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 
   4.1.4.1 เป้าหมาย  
    1. เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2. เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   4.1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
    1. ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
    2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   4.1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำ
เยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
 4.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
  4.2 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   1. ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
    (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 
     เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002) 
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    การบรรลุเป้าหมาย  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่
ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     แนวทางการพัฒนา  
      1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21   
      2. เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่   
      3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      
      4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120101) 
     การบรรลุเป้าหมาย 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและ  
ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้มของสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สอดรับ
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพ  
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มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่  
แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ ด้านจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของ
เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  
และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 
     แผนย่อยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา   
       2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีแผนการดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูล การสำรวจวัดแวว
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตาม
หลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ 
พร้อมทั้งมีทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ  
   2. ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา  
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
(รหัสเป้าหมาย 110001) 
    การบรรลุเป้าหมาย  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีบทบาทในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
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   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
    แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทางการพัฒนา  
      แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี 
ที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้น 
การพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ 
     เป้าหมายของแผนย่อย  
      เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวยั สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
(รหัสเป้าหมาย 110201) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่รวมถึง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
    แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     แนวทางการพัฒนา  
      1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะด้าน 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
      2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นให้เกิดองค์ความรู้
ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่มีครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนองความต้องการได้กับเด็กทุกกลุ่ม 
      3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ ที่เชื่อมต่อ
กับโลกการทำงาน 
      4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่ เป็น 
พหุวัฒนธรรม 
      5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่ เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาด 
ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
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     เป้าหมายของแผนย่อย  
      วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์   
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 110301) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนว ในสถานศึกษาและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานทำ   การขับเคลื่อนนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่
การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
   3. ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 
    (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
    (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ  
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือ
กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่ต้องการ 
การดูแลเป็นพิเศษ 
       2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ 
กลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคม 
ได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
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       3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่ งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบ 
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคีโดยภาครัฐ
ส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนและเชื่อมโยง 
เป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการคุ้มครอง
กลุ่มเป้าหมายในสังคม 
       4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและนำใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สวัสดิการ
สังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนำไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ  
จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่พิเศษ ได้แก่ 
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   4. ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง) 
    (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท  
     เป้าหมาย 
      ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน (รหัสเป้าหาย 010001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิด
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ ไขปัญหาช่วยเหลือเด็ก 
ที่ติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
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    (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ 
ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
      เป้าหมายของแผนย่อย 
       1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร 
(รหัสเป้าหมาย 010201) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการพัฒนาการศึกษา 
และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายา
เสพติด สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
   5. ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
    (5.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทยมาก
ขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศมากข้ึน (รหัสเป้าหมาย 100001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุ คลากรทางการศึกษาตระหนั กรู้  เข้ าใจ  และมี กระบวนการคิ ดอย่ างมี เหตุผล  ซึ มซับคุณ ค่ า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 
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    (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองท่ีดี 
      แนวทางการพัฒนา  
       แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  รวมทั้ งการตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้รองรับ  
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
(รหัสเป้าหมาย 100101) 
      การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า 
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
   6. ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
    (6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้าหมาย  
      ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเป้าหมาย 210001) 
     การบรรลุเป้าหมาย  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนแม่บทย่อยท่ี 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      แนวทางการพัฒนา  
       1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
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       2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
      เป้าหมายของแผนย่อย  
       ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเป้าหมาย 210101) 
        การบรรลุเป้าหมาย  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิค
การเรียนการสอนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน พัฒนาผู้นำเยาวชนต่อต้านการทุจริต 
พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4.2 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   หมุดหมายการพัฒนา  
    1. หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต (หลัก) 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวชี้ วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพ้ืนฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผน 
      ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผน 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดย 
        1) การเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ  
เพ่ือดูแลหญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี 
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        2) การพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะการดูแลที่เพียงพอ  
มีจิตวิทยาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยตามหลักการพัฒนาสมองและกระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก  
ควบคู่กับการพัฒนาการด้านร่างกาย สาธารณสุข และโภชนาการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน
ก่อนเข้าสู่วัยเรียน 
        3) การยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากร 
ที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยรายพื้นที่ที่มีคุณภาพ 
        4) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้องเด็กปฐมวัย  
ให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน สติปัญญาสมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กรายบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยังสถานศึกษาและ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ 
ในตนเองมีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย 
        1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถจัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มี การคิดขั้นสูงด้วย 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัย  
ในพ้ืนที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 
        2) การยกระดับการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ร่วมกับกลุ่ มอาชีพผู้ประกอบการ และสถาบัน อุดมศึกษาสายปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะ 
ตามความต้องการของตลาดงานมีงานทำและมีรายได้ตามสมรรถนะ และเป็นผู้ประกอบการใหม่ได้ 
        3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผน
จำนวนความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและ 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาระบบ  
การคัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อำนวยการเรียนรู้  
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 
        4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู้เรียนให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง 
ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 
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        5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (1) การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้
ในวัยเรียนโดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านในสถานการณ์ฉุกเฉิน (2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  
โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพแนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ  
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจ ความถนัด (3) พัฒนาสถานศึกษาและสร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง และสั งคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุขบนหลักของการเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์  
ส่วนบุคคล เพ่ือการวางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน  
ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติดการพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูก
กระทำโดยวิธีรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ (4) การปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาค
และเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่   
(5) การกระจายอำนาจ ไปสู่สถานศึกษาและเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่ เอ้ือให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหาร   
ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม  
ทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้  และการร่วมลงทุนเพ่ือการศึกษา (6) การส่งเสริม 
ผู้มีความสามารถพิเศษโดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ  
ตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ฝึกประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กร
ชั้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที่ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ (7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับ
โอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีหลากหลายและเหมาะสม
เฉพาะกลุ่ ม ให้ เป็ นทางเลื อกแก่ผู้ เรียน เพ่ื อยุติ การออกกลางคัน  และพัฒ นากลไกสนับสนุนรวมถึ ง  
การปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการ
พิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรมหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา  
ผู้ต้องคำพิพากษา 
        6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐาน
ของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์” ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทย  
สู่สากล 
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       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.3 พัฒนาผู้เรียนช่วงวัยการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะ 
ที่จำเป็นและเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดย 
        1) ปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์ โดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา 
        2) ส่งเสริมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ในการแก้ปัญหาภาวการณ์ถดถอยของ
การเรียนรู้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เชื่อมโยงโลกของการเรียนและการทำงานตลอดชีวิตด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคล สร้างและขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน  
ให้เข้มแข็งและส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกลไกนวัตกรรมการศึกษาขั้นสูง เพ่ือผลิตกำลังคนตามความ
ต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบุคลากร
รองรับการพัฒนาที่เข้าใจบริบทสังคมและชุมชนในท้องถิ่น 
        3) การเชื่อมโยงระบบและกลไกการทำงานวิจัย ของเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าในระดับโลกทำงานพัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานร่วมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ  
ในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้งเพ่ือการพัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรม รวมถึงผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาทำงานวิจัยร่วมกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตและบริการให้สามารถปรับสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือน เพ่ือการเตรียมพร้อม  
สำหรับโลกอนาคต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและ
เชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต โดย 
        1) ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะให้กับแรงงานทุกกลุ่ม  
ทั้งการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ เพ่ือให้มีทักษะตรงกับงานและอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนา
ทักษะเดิมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทำงาน โดยให้สถาบันการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานพัฒนาของรัฐ วางแผนสำรวจข้อมูลและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น  
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิต โดยมีการปรับกฎระเบียบให้มีความ
ยืดหยุ่นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการในรูปแบบที่หลากหลายได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและรูปแบบ
การทำงานในอนาคตและประชาชนควรได้รับเครติตในทักษะอนาคต เพ่ือใช้พัฒนาทักษะในหลักสูตรที่ได้รับ  
การรับรองและสนับสนุนจากภาครัฐ 
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        2) การพัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ และการเข้าสู่
เส้นทางอาชีพเข้าด้วยกันอย่างเบ็ดเสร็จ และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการ
พัฒนาทักษะสามารถต่อยอดสู่การทำงาน และเชื่อมโยงการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการรั บรองมาตรฐาน 
รวมถึงการเสริมสร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการในพ้ืนที่ 
        3) ปรับรูปแบบการทำงาน ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความ
คล่องตัวในการทำงานได้ทุกที่  และสร้างวัฒนธรรมการทำงานในทุกองค์กรที่ส่ งเสริมให้คนเก่งได้แสดง
ความสามารถและแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร 
รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน เพ่ือให้แรงงานมีความม่ันคงและปลอดภัย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.5 พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดย 
        1) พัฒนาผู้สู งอายุให้ เป็นพลังของสังคม ให้ผู้สู งอายุ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการสืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนต่างวัย และส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำงานตามศักยภาพ รวมทั้ง
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความรู้ สมรรถนะทางดิจิทัล ทักษะทางธุรกิจ  
และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่ม 
        2) พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถ 
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุแก่คนวัยอ่ืน ๆ 
รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมรองรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
        1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่
สร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้
สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพ้ืนที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพ้ืนที่กายภาพ และพ้ืนที่เสมือนจริง เพ่ือสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการ
สร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        2) สร้างสื่อการเรียนรู้ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการสร้างสื่อที่ใช้ภาษาถิ่นเพ่ือให้
ประชาชนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาหลักเข้าถึงได้ สื่อทางเลือกสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการ
ทางการได้ยิน รวมถึงสนับสนุนกลุ่มประชากรที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจให้เข้าถึงสื่อในราคาท่ีเข้าถึงได้ 
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        3) การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
ที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภททั้งในระบบสายสามัญ สายอาชีพ การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยตั้งแต่มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และนอกระบบ เพ่ือสร้างความคล่องตัว และเปิดทาง
เลือกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
        4) กำหนดมาตรการจูงใจ ให้ประชาชนพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยจัดให้มีแหล่งเงินทุนเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ การพัฒนาเครดิตการฝึกอบรมสำหรับคนทุกกลุ่ม
การจัดสรรสิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการฝึกอบรม การเข้าชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมให้เอกชนที่ผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษา จัดทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยกำหนดเงื่อนไขการให้ใช้
ผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียน
ในระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมาย
ในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
ให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษท่ีมีความต้องการที่ซับซ้อน 
    2. หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
เหมาะสม 
     เป้าหมายการพัฒนา 
      เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
       ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
       ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีปัญหาพัฒนาการ  
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลงร้อยละ 20 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
        กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่าย 
ด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริง
หรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือ
การพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 
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    3. หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
     เป้าหมายการพัฒนา 
     เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
      ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
      ตัวชี้วัดที่  2.1 ผลการสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ในองค์ประกอบ ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีทุนมนุษย์ และดัชนีการให้บริการภาครัฐออนไลน์   
ไม่เกินอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 0.82 
     กลยุทธ์การพัฒนา 
      กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐท่ีตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนให้บริการ
แทนโดยยกเลิกภารกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับเอกชน หรือไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐ
ต้องดำเนินการ โดยพัฒนากลไกและสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
องค์การนอกภาครัฐ และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ เข้ามาดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในลักษณะนวัตกรรม  
การให้บริการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศที่มีการร่วมรับผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงในการดำเนินการ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมาเป็นการ
กำกับดูแลหรือเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับกระบวนการ
ทำงานภาครัฐโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างหน่วยงานให้เกิดการทำงาน
แบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุกบริการที่ภาครัฐยังต้องดำเนินการ 
ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคนและ  
การติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 
      กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต ส่งเสริม
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง งบประมาณ  
การจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการและจังหวัดและแก้ไข
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ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจของส่วนราชการและการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพพร้อมรับภารกิจ  
จากส่วนกลางไปดำเนินการได้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงานของรัฐสามารถปรับเปลี่ยน  
การทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบเดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและ  
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ  
ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบ  
การตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
      กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูล
สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอ่ืนของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บที่
ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อ
การตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อย  
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีช่องทาง
และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ 
       กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือดึงดูดและรักษา 
ผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยจะต้องทบทวน
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แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดและต้นทุนที่เหมาะสมตลอดจนปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน  
ที่สามารถถ่ายโอนภารกิจมาเป็นตำแหน่งงานหลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งปรับปรุงรูปแบบ
การจ้างงานภาครัฐให้หลากหลาย ยืดหยุ่น ครอบคลุมการจ้างงานในรูปแบบสัญญา หรือรูปแบบการทำงาน 
ไม่ตลอดชีพมากขึ้น และลดการจ้างงานแบบตลอดชีพเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อบริบทและเงื่อนไขการจ้างงาน
ในปัจจุบันและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในภาครัฐเพ่ือผลักดันภารกิจได้อย่ างทันการณ์และ 
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างพ้ืนที่นวัตกรรม รูปแบบการจ้างงานเพ่ือให้การขับเคลื่อน  
การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม และเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลแบบองค์รวมตลอดจนพัฒนาทัศนคติ จริยธรรม องค์ความรู้ และทักษะ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
การประเมินผลบุคลากรภาครัฐที่สามารถส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศ
อย่างเป็นระบบทั้งในระดับองค์กร ระดับทีม และระดับบุคคล ตลอดจนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
ที่สามารถยกระดับการใช้ทรัพยากรบุคคลทุกคนให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศกลยุทธ์ย่อย
ที่ ๔.๒ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายที่จริง จัง  
การปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนา และปฏิรูป
กฎหมายให้มีเป้าหมายที่วัดได้ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีการทำงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานกลางดำเนินการเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่ล้าสมัย ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานและการปรับตัว
ให้ทันการณ์ของภาครัฐโดยเฉพาะกฎหมายที่ขัดกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับและกฎหมายที่เก่ียวกับการ
ตรวจสอบการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องมุ่งเป้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีการพัฒนาและ
บูรณาการฐานข้อมูลกลางด้านกฎหมายของประเทศที่มีความปลอดภัยสูง สะดวก เข้าถึงได้ง่าย จำแนกประเภท
ตามการใช้งานของผู้ใช้บริการ 
 4.2 (3) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
   1. เป้าหมายท่ี 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งข้ึน 
   3. ตัวชี้ วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
และเผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 
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   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
      กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 กำหนดให้ส่วนราชการที่ เกี ่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตร หรือ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั ้งในและนอกชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และ 
การตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ 
       กลยุทธ์ย่อยที่  1.2 ส ่งเสริมการจ ัดทำและเผยแพร่ช ุดข ้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับสถาบ ัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงาน แก่เด็ก เยาวชน  
และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง รวมถึงมีการจัดทำ
ระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
     กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ  ในความ
แตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.6 สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ  
ของบุคคลอื่น 
      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว 
สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้องทุกข์กระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 7 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
   1. เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม  
   2. ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งสามารถบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกัน 
   3. ตัวชี ้วัด การพัฒนาภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีฐานปี 2569 ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์
      กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 
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      กลยุทธ์ย่อยที่ 2.8 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการปราบปรามการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต  
การสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน 
  นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   1. เป้าหมายที่ 1 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
   2. ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด 
   3. ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน 
ภายในปี 2570 
   4. กลยุทธ์ 
    กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่าทันยาเสพติด 
ทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้ งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม  
ของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
 4.3 แผนระดับที่ 3 
   4.3 (1) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  
    เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การ พัฒนาการศึกษา และ 
การเรียนรู ้สำหรับพลเมืองทุกช่วงว ัยตั ้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีว ิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม   
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร  เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) 
คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และ
ประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   4) การสร้างโอกาส  
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ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   
   4.3 (2) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
    เป็นการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา 
“เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของ  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพและความต้องการจำเป็นพิเศษของ
แต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ และความต้องการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระทำทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็ก
ปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย
และต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติ ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ 
เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูก
แรงงานต่างชาติและเด็กท่ีไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน 
อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ
สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การจัดและ
การให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู  
เด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบและกลไก
การบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการนำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหาร
จัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล 
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   4.3 (3) ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยนำกรอบ
แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาการเรียนรู้ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ  
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน  
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.3 (4) ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ. 
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 
– 2570) เพ่ือกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและส่งผลกระทบ
ต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และหน่วยงาน 
ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับสามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน
ต่อไป โดยการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 และ กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
   4.3 (5) ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ. 
    สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ จัดทำแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง  
ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสำคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

5.  นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนก เป็น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ  
3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก5) การพัฒนาเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู ่ภ ูม ิภาค  
7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไข
ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจำ 9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื ้นที ่ชายแดนภาคใต้  
10) การพ ัฒนาระบบการให ้บริการประชาชน  11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 
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 5.2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล
การดำเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป  
       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
         1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
         1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
    2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
     2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง  
ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ 
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ  
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ  
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด 
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทั ลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
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         2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
และแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
     2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้ และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy)  
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพ่ือให้เกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น  
จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้  
ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
    3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
         3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ 
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและ  
เด็กออกกลางคัน 
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา 
เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
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    4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
ตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ  
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ 
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงาน 
ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน 
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้  
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    5. การส่ ง เสริมสนั บสนุ น วิชาชีพ ครู  บุ คลากรทางการศึ กษาและบุ คลากรสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ 
         5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับอาชีวศึกษา  
         5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และ  
การดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
    6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)  
การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจำเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  
         6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
         6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการดำเนินการจัดทำ
กฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้าง  
การรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา  
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
   4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติ ในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่  (Area) ซึ่ งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. ด้านความปลอดภัย 
     1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ  
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
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    2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพนอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก 
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
 
    3. ด้านคุณภาพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่เน้นสมรรถะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ  
ความต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนรวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ตา่ง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
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    4. ด้านประสิทธิภาพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
จัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 

7. จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
     2. เสริมสร้างระบบและกลกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
     3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เต็กออกกลางคันและเด็กพิการ 
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
     4. พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
     5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
     6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ  
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
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     7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างใกลและ
ถิ่นทุรกันดาร 
     8. มุ่งเนน้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
     9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

8. นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
สู่การปฏิบัติ 
     2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
      ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม
จริยธรรม 
     3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ
สภานักเรียน 
     4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
     5. Active Learning 
      ตัวชี้ วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     6. พาน้องกลับมาเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
     7. โรงเรียนคุณภาพ 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
     8. Learning loss    
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
ของผู้เรียน  
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     9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     10. ความปลอดภัย 
      ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
                        ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม  
               1. ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่ เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 
               2. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อ และหรือ/ การมีงานทำ 
                  3. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 
4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 

9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ 

  เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  เป้าหมายย่อย (Target)    
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน ที่มีประสิทธิผล ภายในปี  
พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยท่ี 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม  
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้ าหมายย่อยที่  4 .6  สร้ างหลักประกัน ว่ าเยาวชนทุ กคนและผู้ ใหญ่ ทั้ งชายและหญิ ง 
ในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 



75 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 

   เป้าหมายย่อยที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง  
การเป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนร่วมให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.A สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้ พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก 
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
   เป้าหมายย่อยที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  และรัฐกำลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

10. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารงานด้านวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 มาตรฐานที ่3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
และศึกษาในระดับสูงขึ้น 

  ตัวบ่งชี้ที่ 8 : ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ส่วนที่  4 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 
วิสัยทัศน์ 

“ จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยและท้องถิ่น ”  

 พันธกิจ  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
 2. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับ โอกาส ความเสมอภาค
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพ่ือตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วน 
 เป้าประสงค์  
  1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย  จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี   
  2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผน  
ในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
  3. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่ น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่   
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  



78 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 

  4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  
  6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
   กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน       
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

 จุดเน้นการดำเนินงาน  9 จุดเน้น 
 1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 2. เสริมสร้างระบบและกลกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  4. พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
  5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย  
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
  6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
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  7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างใกลและถิ่นทุรกันดาร 
  8. มุ่งเนน้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
  9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือสร้าง  
ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 นโยบายเร่งด่วน 
  1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
  2. ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
 3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
  4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  5. Active Learning 
  6. พาน้องกลับมาเรียน 
  7. โรงเรียนคุณภาพ 
  8. Learning loss    
  9. RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
 10. ความปลอดภัย 
 ตวัชี้วัดเพิ่มเติม  
 1. ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและ
การสนับสนุนการศึกษา 
   2. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาต่อ และหรือ/ การมีงานทำ 
   3. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน 
(บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) 
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 กลยุทธ์/เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการ/ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ 
ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์  
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม ่โรคอุบัติซ้ำ  
 3. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2566 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่า
ทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถี
ใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ร.ร. 

2 ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ร.ร. 

3 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการ
ในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ร.ร. 

4 ร้อยละของครู  บุคลากรทางการศึกษา
ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ร.ร. 
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 แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เพ่ือสามารถดำเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้อย่างถูกต้อง 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

2 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู 
เพ่ือสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้  
Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียน 
อาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน
ภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบ
ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากร
ด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่ม
นโยบายและแผน 
/ ร.ร. 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน  
ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

5 ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับ
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

6 จัดกิจกรรมในการสร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือการซักซ้อม ในการรับมือ
กับภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ  (Safety Action) ที่ผู้ เรียนอาจต้องเผชิญ  
และมีแผน/มาตรการในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นได้ในวิถีชีวิตใหม่ 
เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัย 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กบัประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 5. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2566 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ  
(Net enrallment rate) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ร้อยละ 70 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร.
ขยายโอกาส 

2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของ
ผู้เรียนปฐมวัย 

ร้อยละ 70 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 

3 ร้อยละของเด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบ 
การศึกษา หรือได้รับการ 
ศึกษา ด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 

4 จำนวนของผู้เรียนที่เป็น 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม 
ตามความจำเป็นและศักยภาพ 

คน ไม่น้อยกว่า  7,000 คน/ปี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 

5 จำนวนของผู้เรียนที่เป็นผู้มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับ
การส่งเสริมศักยภาพที่เหมาะสม 

คน ทุกคน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมายปี 2566 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6 ร้อยละของสถานศึกษา 
มีการนำข้อมูลสารสนเทศ 
มาใช้ในการรับและให้บริการ
การศึกษา รวมถึงการส่งต่อ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ 90 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 

7 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด
ก ารศึ ก ษ า ใน รู ป แ บ บ ที่
หลากหลาย เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  

ร้อยละ 70 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 

8 ร้อยละของผู้ เรียนที่ ได้รับ
เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน 

ร้อยละ 20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ ร.ร. 

 
 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการ 
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียน
ออกจากระบบการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี เทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาส 
ทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ 
กลุ่มนิเทศฯ/  
กลุ่ม DLICT / ร.ร. 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
4 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home School) องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน  
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

5 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือ 
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษา 
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

6 กำหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

7 พัฒนารูปแบบและวิธ ีการจัดการเรียนรู ้ เทคโนโลยี สิ ่งอำนวยความสะดวก  
สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ กลุ่มนิเทศฯ 

• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 
8 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

9 สร้ า งก ารศึ กษ าท างเลื อ กและการศึ กษ าตลอดชี วิ ต  (Lifelong Learning)  
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึง
การศึกษาการเรียนรู้ และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

10 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถ
พ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

11 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

• เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่ 
12 จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุนทรัพยากร  

แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา /  
กลุ่มนโยบายและแผน 

13 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  
ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้เรียนได้  
อย่างมีคุณภาพ  

ทุกกลุ่ม/ ร.ร.คุณภาพ 



85 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. เด็กปฐมวัยในสังกัด มีพัฒนาการสมวัย 
   2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ  
   3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีระบบการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตอบสนองต่อ
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning)  
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี  

2566 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
ร้ อยละของผู้ เรี ยนปฐมวั ย ในสั งกั ดมี
พัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ 
80 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /

ร.ร. 
3 ร้อยละของผู้ เรียนได้ รับการพัฒนาให้ มี

สมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ร้อยละ 80 กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

4 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความ
พร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA) 

ร้อยละ 70 กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายปี 

2566 
หน่วยงาน 

5 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้
เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัด
ความสามารถความถนัดของผู้เรียน 

ร้อยละ 30 กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา /ร.ร. 

7 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีหลักสูตร
สถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ร้อยละ 60 กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 

8 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) และมีการวัด
และประเมินผล  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

ร้อยละ 50 กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 

9 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมข้ึนจาก     
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ร้อยละ 3 กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 

10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

ร้อยละ 50 กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 

11 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

คน 500 กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 
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 แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• คุณภาพผู้เรียน 
1 จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา 
กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 

2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศฯ/ ร.ร. 

3 พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีการคัดกรอง /
สำรวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้  ที่หลากหลาย
ตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา /ร.ร. 

4 จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่ม
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา /ร.ร. 

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

6 ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ Digital Life 
& Learning  

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่ม DLICT/ร.ร. 

7 ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและหารายได้ระหว่างเรียน  กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่ม DLICT/ร.ร. 

8 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา /ร.ร. 

• คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9 ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
10 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มพัฒนาครูฯ/ร.ร. 

11 พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  
เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) เช่น  การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ 
Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การอบรมแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

• หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
12 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตร

สถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency 
Building , Creative Education   

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 
14 พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เพ่ือให้บริการ 

แก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
กลุ่มนิเทศฯ 

15 พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

16 พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

17 บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ 
ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ร.ร. 

18 สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มพัฒนาครูฯ/     
กลุ่มนิเทศฯ /ร.ร. 

19 พัฒนารูปแบบ วิธีการนิ เทศที่ ส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก (Active Learning)          
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

20 พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษา
และการพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับ
ลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง      

กลุ่มบริหารงานบุคคล/
กลุ่มพัฒนาครูฯ/     
กลุ่มนิเทศฯ /ร.ร. 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม    
ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 6. โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2566 
หน่วยงาน 

1 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดมีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 80 กลุ่ม DLICT/  
ร.ร. 

2 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตามบริบทพ้ืนที ่

ร้อยละ 80 กลุ่มนโยบายและแผน/ ร.ร.
คุณภาพ 

3 ร้อยละของโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

ร้อยละ 80 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา/ ร.ร.พ้ืนที่

พิเศษ 
4 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดที่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน ITA ONLINE 
ร้อยละ 80 กลุ่มอำนวยการ/ 

กลุ่มนิเทศ/  
ร.ร. 

5 ร้อยละของหน่วยงานใช้ระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลในระบบแบบ Real Time  

ร้อยละ 80 กลุ่ม DLICT/ ร.ร. 

6 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกัน
คุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป  
 

ร้อยละ 76 กลุ่มนิเทศ/ ร.ร. 
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ที ่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

2566 
หน่วยงาน 

7 7.1 ร้อยละของโครงการของหน่วยงาน
ในสั งกัดสำนักงานคณ ะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามค่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
7.2 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติ
การที่บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของ
โครงการ 

ร้อยละ 
 
 
 

ร้อยละ 

10 
 
 
 

80 

กลุ่มนโยบายและแผน/ร.ร. 

       แนวทางการพัฒนา 
ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1 พัฒ นาระบบสารสน เทศใน หน่ วยงาน  ให้ มี ระบบข้อมู ลจั ดการและรายงาน  
(ปพ. Online/ระบบรายงานผลต่อพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก/พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา/  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียน ครู 
และบุ คลากรทางการศึ กษา สถานศึ กษา (อาคาร ครุ ภั ณ ฑ์ ))/ด้ านบุ คลากร)  
และการให้บริการอ่ืน ๆ 

ทุกกลุ่ม / รร.  

2 พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์
ด้าน ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กลุ่ม DLICT 

3 สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดี  
สำหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ำซ้อนของระบบงาน
และการจัดเก็บข้อมูล 

กลุ่ม DLICT 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4 จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน 
5 เสริมสร้างขวัญกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูฯ 
6 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี  กลุ่ม DLICT/กลุ่ม
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ที ่ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน นิเทศ/กลุ่มบริหารงาน

บุคคล/กลุ่มพัฒนาครูฯ 
7 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มอำนวยการ/ ร.ร. 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

8 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้ทรัพยากร 
ของสถานศึกษา โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

9 ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร  กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา 
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

กลุ่มนิเทศฯ 

11 บู รณาการเชื่ อมโยงข้ อมู ลระหว่ างหน่ วยงานในการจั ดการศึ กษา (Open Data/ 
Data Catalog) ทั้งในและนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่ม DLICT 

• สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
12 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาที่

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

• สถานศึกษาอ่ืน ๆ 
13 พัฒนาสถานศึ กษาในสั งกั ดให้ มี คุณภาพ ยั่ งยื น สอดคล้องกับบริบทของพ้ื นที่   

โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพประถมศึ กษา และโรงเรียน ที่ ส ามารถดำรงอยู่ ได้  
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
ร.ร. 

จุดเน้นการดำเนินงาน  9 จุดเน้น  
ที ่ จุดเน้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควิด – 19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและ
สุขภาพจิตของผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสริม/ 
กลุ่มนิเทศฯ/ 
โรงเรียน 
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ที ่ จุดเน้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2 เสริมสร้างระบบและกลกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
กลุ่มส่งเสริมฯ/โรงเรียน 

3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น 
เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมฯ/โรงเรียน 

4 พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง  
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสม 
ตามวัยของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ/โรงเรียน 

5 จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ 
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

กลุ่มอำนวยการ/ 
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ฯ/โรงเรียน 

6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active 
Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของ
ผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

กลุ่มนิเทศ/โรงเรียน 

7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง  
ห่างใกลและถิ่นทุรกันดาร 

กลุ่มแผน/กลุ่มส่งเสริม/
กลุ่มนิเทศ/โรงเรียน 

8 มุ่งเนน้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ กลุ่ม DLICT /  
กลุ่มนิเทศฯ/โรงเรียน 

9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็น
ฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) 
ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 
/โรงเรียน 

นโยบายเร่งด่วน 
ที ่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน 

ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาล 
ที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

กลุ่มนิเทศฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ ร.ร. 

2 ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 
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ที ่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด ความสำเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
คุณธรรมจริยธรรม 

3 การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการสภานักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ ร.ร. 

4 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

5 Active Learning 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

6 พาน้องกลับมาเรียน 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน” 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ ร.ร. 

7 โรงเรียนคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
(โรงเรียนคุณภาพ) และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
ร.ร. 

8 Learning loss   
 ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
(Learning Loss) ของผู้เรียน 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

9 RT NT O-Net และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NE T  
หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ/ร.ร. 

10 ความปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/ ร.ร. 

 ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 1. ระดับความสำเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ชุมชน ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูฯ/ 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ่มนิเทศฯ 

ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 2. ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพ่ือการศึกษาต่อ และ
หรือ/ การมีงานทำ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา / ร.ร. 
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ที ่ นโยบาย/ตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม 3. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล วิชาการ) 

กลุ่ม DLICT/กลุ่มนิเทศ
ฯ/กลุ่มอำนวยการ/กลุ่ม
บริหารงานบุคคล/กลุ่ม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์/กลุ่มพัฒนาครู
ฯ/กลุ่มนโยบายและแผน 
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ส่วนที่  5 
โครงการและงบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

************************* 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จำนวน  31  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ดังนี้ 

1. งบประจำ               งบประมาณ 3,000,000 บาท 
 2. โครงการตามกลยุทธ์ที่ 1 งบประมาณ     25,000 บาท 
 3. โครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 งบประมาณ   533,820 บาท 
 4. โครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 งบประมาณ   415,130 บาท 
 5. โครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 งบประมาณ 1,026,050 บาท 
  
รายละเอียดดังนี้ 
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ที่ รายการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย กลุ่ม

รับผิดชอบ 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  

1 งบประจำ กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
กลุ่มบริหาร 
การเงิน 
และ 
สินทรัพย์ 

 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก พาหนะ 360,000 97,300 90,000 82,700 90,000 
 1.2 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 100,000 18,800 15,000 20,000 46,200 
 1.3 ค่ากำจัดขยะ 7,000 2,000 2,000 2,000 1,000 
 1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและ 

     ขนส่ง 100,000 6,100 15,000 10,000 68,900 
 1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 92,795 15,000 10,000 10,000 57,795 
 1.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและ 

     ปรับปรุงภูมิทัศน ์ 60,000 3,000 10,000 10,000 37,000 
 1.7 ค่าวัสดุ 350,000 52,000 82,000 100,000 116,000 
 1.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ 230,000 72,000 36,000 56,000 66,000 
 1.9 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000 750 750 750 750 
 1.10 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา 

        เครื่องปรับอากาศ 80,000 20,000 10,000 10,000 40,000 
 1.11 ค่าจัดทำ/จ้างถา่ยเอกสาร 150,000 15,000 40,000 30,000 65,000 
 1.12 ค่าประกันภัยรถยนต์ 7,000    7,000 
 1.13 ค่าสาธารณูปโภค 600,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
 1.14  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 620,205 159,600 153,535 153,535 153,535 
 1.15 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 170,000 60,000 36,000 36,000 38,000 

 1.16 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  70,000 14,500 18,500 18,500 18,500 

รวมงบประมาณงานประจำ 3,000,000 686,050 668,785 689,485 955,680 
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โครงการ/กิจกรรม/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

การเบิกจ่าย กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  
2 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
1 ขับเคลื่อนระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนและ 
ความปลอดภัย ประจำปี
งบประมาณ 2566 

88 โรงเรียน 25,000  23,810.- 720.- 470.- กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

2 ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่  
ให้นักเรียน ประจำปี  
2566 

4 โรงเรียน บริจาค     กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

รวมงบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ที่ 1 25,000 0 23,810 720 470  

3 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
3 การแนะแนวการศึกษาต่อ

และการแนะแนวอาชีพ 
เพ่ือการมีงานทำ  
ประจำปีงบประมาณ  
2566 

88 โรงเรียน 1,170  1,170   กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

4 การจัดการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 
2565 

88 โรงเรียน 532.650 326,550 206,100   กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

รวมงบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 533,820 326,550 207,270 0 0  

4 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5 ส่งเสริมการจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล ประจำปี
งบประมาณ 2566 

88 โรงเรียน 6,390  6,390   กลุ่มนิเทศฯ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

การเบิกจ่าย กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  
6 พัฒนาศักยภาพครูด้านการ

สอนอ่านชั้น ป.1-3 ด้วย
รูปแบบการนิเทศ ช่วยเหลือ
และร่วมทำ :  
Facilitative Coaching 
Empowerment ภายใต้
หลักการแก้ปัญหา  
“InDiCaP” 

ครูชั้น
ประถมศึกษา

ปีที่ 1-3 
จำนวน 

4 โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

7 โครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

88 โรงเรียน 68,890 3,840 5,280  59,770 กลุ่มนิเทศฯ 

8 ยกระดับผลสมฤทธิ์
ความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) 

88 โรงเรียน 54,730  37,600 16,930 200 กลุ่มนิเทศฯ 

9 ยกระดับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
(National Test: NT) 

88 โรงเรียน 76,640  71,480 4,560 600 กลุ่มนิเทศฯ 

10 การจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา  
(STEM Education) 

ครู 203 คน 25,000  1,000 24,000  กลุ่มนิเทศฯ 

11 การพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพสู่คุณภาพ
การศึกษา 

88 โรงเรียน 64,130  28,640  35,490 กลุ่มนิเทศฯ 

12 นิเทศ ติดตามการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่  
วิถีอนาคต สู่การประยุกต์ใช้ 
ในห้องเรียน   

ครู 15 คน 1,450  450  1,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

การเบิกจ่าย กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  
13 การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

88 โรงเรียน 31,500  17,850 13,500 150 กลุ่มนิเทศฯ 

14 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ครู 20 
โรงเรียน 

นักเรียน 20 
โรงเรียน 

18,500  200 18,100 200 กลุ่มนิเทศฯ 

15 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน
ด้านทักษะการสร้างและ 
ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ในการ
จัดการเรียนการสอน” 

88 โรงเรียน 13,950   13,950  กลุ่มนิเทศฯ 

16 การเสริมสร้างและพัฒนา
ความเข้มแข็งของสภา
นักเรียน 

กรรมการ
นักเรียนของ

โรงเรียน 
ในสังกัด 
88 คน 

20,000   20,000  กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา 

17 ยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ  
ช่วงชั้นที่ 1 

88 โรงเรียน      กลุ่มนิเทศฯ 

18 การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง
เขียนคล่องคิดวิเคราะห์เป็น 

88 โรงเรียน 13,950   13,950  กลุ่มนิเทศฯ 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

การเบิกจ่าย กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  
19 ส่งเสริม สนับสนุนการ

พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 

19 โรงเรียน 20,000    20,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

รวมงบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 410,570 3,840 168,890 124,990 117,410  
5 กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
20 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 

"การมอบเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา"ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการ 

88 โรงเรียน งบประจำ    / กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

88 โรงเรียน 80,000    80,000 กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร 

22 อบรมลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่
นักการภารโรง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

88 โรงเรียน 30,000    30,000 กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

การเบิกจ่าย กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  
23 อบรมให้ความรู้ทักษะทาง

การเงิน การวางแผน  
การสร้างวินัยด้านการเงิน
และการออม และ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัต
การเงิน ผ่านระบบ  
Video Conference 

88 โรงเรียน      กลุ่ม
อำนวยการ 

24 "ยกย่องเชิดซูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำผู้ทำ
คุณประโยชน์ให้แก่ทาง
ราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2566"  

88 โรงเรียน 68,300    68,300 กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร 

25 การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ภายในถานศึกษา 

88 โรงเรียน 40,000  8,350 31,650  กลุ่มนิเทศฯ 

26 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สู่หน่วยงาน
การศึกษาคุณภาพ 

1 เขตพื้นที่ งบประจำ / / / / กลุ่ม
อำนวยการ 

27 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ 
การจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1 เขตพื้นที่, 
88 โรงเรียน 

40,000  10,010  29,990 กลุ่มนิเทศฯ 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 

การเบิกจ่าย กลุ่ม
รับผิดชอบ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4  
28 การประชุมผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์ บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 

88 โรงเรียน 68,250  21,750 21,750 24,750 กลุ่ม
อำนวยการ 

29 พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดทำแผน การบริหาร
งบประมาณ การติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

1 เขตพื้นที่, 
88 โรงเรียน 

94,715 65,215 29,500   กลุ่มนโยบาย
และแผน 

30 โรงเรียนคุณภาพ ขยาย
โอกาส ขนาดเล็ก 

88 โรงเรียน งบประจำ    / กลุ่มนโยบาย
และแผน 

31 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

88 โรงเรียน 604,785 72,780 127,220 150,000 254,785 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

รวมงบประมาณโครงการตามกลยุทธ์ที่ 4 1,026,050 137,995 196,830 203,400 487,825  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000 468,385 596,800 329,110 605,705  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ส่วนที่ 6 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติ 

*************************************** 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการโดยใช้การบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปด้วย 
การวางแผน (Plan-P) การปฏิบัติตามแผน (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และการปรับปรุง (Act-A) ดังนี้  
  ขั้นตอนที่  1  การวางแผน (Plan - P) 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี ่ยวข้อง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
งานตามภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป          
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ผลการดำเนินงานของปีที ่ผ ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการของ      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
  2. แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 โดยนำผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งานตามภารกิจ 4 ด้าน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา 
สภาพปัญหาและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และกำหนดจุดเน้นและ
เป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   
  3. แจ้งกลุ่มและหน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการจัดทำ
โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา 
   4. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 5. นำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
   6. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  
  ขั้นตอนที่  2  การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
   1. แจ้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาทราบเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
   2. ประชุมชี้แจงในการประชุมทีมบริหาร การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
   3. กำหนดแนวทางในการนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยให้มีและใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และให้สถานศึกษาจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และแผนการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
   4. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เพ่ือกำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน โดยลดขั้นตอน
การดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน 
     ขั้นตอนที่  3  การตรวจสอบ (Check - C) 
      1. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบประจำเครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบ
ประจำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามปฏิทินที่กำหนดเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและรวบรวมข้อมูลอ่ืน 
รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  เพื ่อกำหนดแนวทาง 
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
  3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 รอบ 6, 12 
เดือน ตามแบบติดตามประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และรายงาน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ขั้นตอนที่  4 การปรับปรุง (Act - A) 
             นำผลการดำเนินงานมาเป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปีงบประมาณถัดไป 

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ  
  1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ที่มีกรอบทิศทางการดำเนินงานแนวทางการติดตามประเมินผล 
ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแผนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนการนิเทศ 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น  
    2. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานของบุคลากรในองค์กรทุกระดับทุกคน ในการทำงาน 
เพ่ือองค์กร 
   3. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล โดยต้องเสริมสร้างให้บุคลากร  
มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจ 4 ด้าน 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ วิธีการ 
ที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
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  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 

ทุกรูปแบบ 

สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับประชากร

วัยเรียนทุกคน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับ 

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา 

1 2 

3 4 

4 กลยุทธ ์ ผลลัพธ์สุดท้าย 

  

เป้าประสงค ์

  

  

     จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  
     บนพื้นฐานความเป็นไทยและท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

❖นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดี   
มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์   

❖สำนักงาน 
    เขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษา  
มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐาน  10  นโยบายเร่งด่วน  และตัวชี้วัดเพิ่มเติม  3  ตัวชี้วัด 

9 จุดเน้น  

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศกึษาได้รับการ
ดูแลความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีสมรรถนะและทักษะ 
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต สามารถวางแผนศึกษาต่อ 

เพ่ือการมีงานทำ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสขุ 

ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลกัของชาติและยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมลู

สารสนเทศ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570)  
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 แจ้งทุกกลุ่มสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่งกลุ่มนโยบายและแผน 
 

20 กันยายน 2565 
2 จัดทำปฏิทินและคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

1 พฤศจิกายน 2565 
3 ประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

2 พฤศจิกายน 2565 
4 แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 , นโยบาย, จุดเน้น เพื่อเตรียมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

3 พฤศจิกายน 2565 
5 ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 , นโยบาย, จุดเน้น เพ่ือเตรียมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

8 พฤศจิกายน 2565 
6 แจ้งทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) 

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

 
 

8 พฤศจิกายน 2565 
7 สำรวจการเข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

25 พฤศจิกายน 2565 
8 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นำเสนอโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณต่อ
ฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการฯ 

 
 
 

20 - 21 ธันวาคม  2565 
9 จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566-2570 ) และแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 
 

 

 
 

1 – 31 มกราคม 2566 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
10 นำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 

 
 

24 กุมภาพันธ์ 2566 
11 จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
12 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน (ต.ค. 2565– ธ.ค. 2565) 10 มกราคม 2566 
13 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2565– มี.ค. 2566) 10 เมษายน 2566 
14 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ต.ค. 2565– มิ.ย. 2566) 10 กรกฎาคม 2566 
15 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ต.ค. 2565– ก.ย. 2566) 20 กันยายน 2566 
16 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 
25 กันยายน 2566 

 * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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โครงการ “ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและความปลอดภัย ประจำปี
งบประมาณ 2566” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัทรานิษฐ์  จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, 

นางสาวธนิดา  สันติสกุลธารา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, 
นางสายรุ้ง  แสนละมูล นักวิชาการศึกษา, 
นางเกศินี  อภิวงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.  

โทรศัพท์/โทรสาร  087-1922010                     E-mail oillybally08503227000-@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1)   เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 (2)  ประเด็น ยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7 สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้วยโอกาส 
 (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์และการดำรงอยู่ในสังคมข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยี
แทรกซึมเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ทำให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เร่งรัด พัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์
ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง นักเรียนสามารถจัดการกับปัญหารอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต จำเป็น อย่างยิ่ง ที่ต้องมีระบบ ที่สามารถเป็น
กลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ปลอดภัยจาก
สถานการณ์เสี่ยงต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญปัญหา ต่าง ๆ อาทิ ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ ความ
ไม่เป็นธรรมทางการศึกษาให้ได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที ซึ ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องเร่งรัดพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพิทักษ์ ป้องกัน คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนได้ทันเหตุการณ์ 
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมการประสานความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรภาคี เครือข่ายทุก
ระดับต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจเพ่ือให้
การสร้างภูมิคุ ้มกันและเฝ้าระวังให้กับเด็ก และเยาวชน เป็นไปด้วยความเข้มแข็งและยั่ งยืน ระบบการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
จึงได้จัดทำโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ขึ้น 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันสังคม*   
    (1)  เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
    (2)  ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน ทั้งการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความม่ันคงเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่(1) เจ็บป่วย (2) 
คลอดบุตร (3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/พิการ 
(5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) 
ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ 
และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน (ร้อย
ละ) 

1.ร้อยละ 80, 2. เชิงปริมาณโรงเรียนทุกโรงจำนวน 88 แห่ง มี
แผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ โรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ
ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ผ่านระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE 
Safety Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ, 3.เชิงคุณภาพโรงเรยีน
ทุกโรงมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภ ั ย  ผ ่ าน ระบบมาตรฐ านความปลอดภั ย 
กระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า ร  ( MOE Safety Platform) อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

แผนย่อย 
แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้
ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที ่ต ้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื ่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับ
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และบุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
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   (2)  เป้าหมายแผนย่อย  
 มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน ทั้งการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความม่ันคงเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนประชากรกลุ่มต้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง
ที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม 
อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร 
(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ 
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน 
(8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บ 
จากการทำงาน 

1. ร้อยละ90, 2. เชิงปริมาณโรงเรียนทุกโรงจำนวน 88 
แห่ง มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและ
คุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับ
วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และดำเนินการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ผ่านระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE 
Safety Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ, 3.เชิง
คุณภาพโรงเรียนทุกโรงมีแผน/มาตรการในการจัดการ
ภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และ
ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย ผ่านระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : เครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ  
        ชื่อปัจจัย : นโยบาย/มาตรการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  
  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4.ปรับปรุงระบบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา 
และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก 3)ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ

ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  

 
   - แผนความม่ังคงแห่งชาติ  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่ เพื่อให้มี

ภูมิคุ้มกันและมีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัย

คุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ  

ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศท่ีจะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  (1) ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิของ

ความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายเฝ้าระวัง

ปัญหาในระดับชุมชน 
ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 

- ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
- การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
• พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 
• พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
• พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2566 – 2570 ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 
ตัวช้ีวัด 2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
ตวัชี้วัด 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal 
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ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ New Normal 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o เสริมสร้างระบบในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 

กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o ความปลอดภัย 

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  ข้อ 8) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 
  จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างหลากหลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษาขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความเข้มแข็ง และสนองยุทธศาสตร์ มาตรการ จุดเน้นในการ
พัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษาและครู จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ              
การคัดเลือกสถานศึกษาและครูต้นแบบ เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรยีน
ของสถานศึกษา การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก การติดตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน และการพัฒนาครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน (One school One Psychologist) โดยมุ่งที่
จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และบูรณาการ การปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหา
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ภัยต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ อย่างเข้มงวด ได้แก่ ภัยจากยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย ์ส ิน การค้ามนุษย ์ อาชญากรรมไซเบอร ์ ภ ัยพิบ ัต ิต ่างๆ ภ ัยจากอุบ ัต ิ เหต ุ ภ ัยจากโรคโคว ิด -19  
ภัยจากฝุ่น PM 2.5 นั้น  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาเด็ก
นักเรียนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนักเรียนและเยาวชนในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและเยาวชนในความดูแลภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
2) วัตถุประสงค ์

2.1 โรงเรียนทุกโรงมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ผ่านระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือให้ครูประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย โดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นฐาน  
 2.3 เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ 
รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป   
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 

2.6 โรงเรียนและครู ได้รับการพิจารณาคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3) เป้าหมาย 
-เป้าหมายเชิงผลผลิต Output) 
1. โรงเรียนทุกโรงจำนวน 88 แห่ง มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย ผ่านระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. ครูประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน จำนวน 88 คน มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตาม
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย โดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นฐาน 

 3. ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก 
รูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 4. นักเรียน จำนวน 88 คน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป   
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 5. นักเรียน จำนวน 11,292 คน ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
6. โรงเรียนและครู ได้รับการพิจารณาคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 -เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1. โรงเรียนทุกโรงมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ผ่าน
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย โดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นฐาน 

 3. ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 4. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม  
ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป   

 5. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย 
6. โรงเรียนและครู ได้รับคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1. โรงเรียนทุกโรงมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ

ซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ผ่าน
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย โดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นฐาน 

 3. ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

4. นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะชีวิต สามารถป้องกันตนเอง มีทักษะอาชีพ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติต่างๆ ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากโรคโควิด-19 ภัยจากฝุ่น PM 2.5 ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ได5้.1  โรงเรียน มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/รณรงค์ป้องกัน ปลุกฝัง ป้องปราม และ
เฝ้าระวังปัญหาภัยคุกคามทางสังคมในปัจจุบัน ปฏิบัติการมาตรการ กฎกระทรวง  

 5. นักเรียน มีความปลอดภัย เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2565 
6. โรงเรียนและครู มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถเป็น

ต้นแบบได้ 
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6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัด มีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ
และคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัย ผ่านระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 80 ของครูประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน มีความรู้ความ
เข้าใจการดำเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย โดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นฐาน 
ร้อยละ 80 ของครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการตาม
แนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและ
แก้ไข เกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการ
ดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป   
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความ
ปลอดภัย 
ร้อยละ 80 ของโรงเรียนและครู ได้รับการพิจารณาคัดเลือกระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- การนิเทศ ติดตาม  
 
 
 
 
 
- การนิเทศ ติดตาม 
 
 
- การนิเทศ ติดตาม 
 
 
- การนิเทศ ติดตาม 
 
 
- การนิเทศ ติดตาม 
 
-การแต่งตั้งคณะกรรม
พิจารณา 

 
- แบบนิเทศ 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 
 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานฯ 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.โรงเรียนทุกโรงมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติและคุกคามทุก
รูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
และดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ผ่านระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety 
Platform) อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ครูประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการ
ดำเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
โดยใช้หลักจิตวิทยาเป็นฐาน 

 
- การนิเทศ ติดตาม 
 
 
- การประเมินผล 
ก่อนและหลังการ
อบรม 
 
 
 

 
- ระบบ MOE 
Safety Platform 
 
- แบบประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจฯ 
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6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
4.นักเรียนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข 
เกี่ยวกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนิน
ชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป   
5.นักเรียน ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีความปลอดภัย 
6.โรงเรียนและครู ได้รับการคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      

- การประเมินผล 
ก่อนและหลังการ
อบรม 
- การประเมินผล 
ก่อนและหลังการ
อบรม 
 

- แบบประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจฯ 
 
- แบบประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจฯ 
 

7. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  7.1 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 แห่ง 
  7.2 นักเรียนแกนนำ จำนวน 88 คน 
  7.2 นักเรียน จำนวน 11,292 คน 
  7.3 ครูในสังกัดทุกคน  
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    8.1 ปัจจัยความเสี่ยง     

1. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมีบทบาทต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ต้องเพ่ิม 
การรับรู้ที่หลากหลายช่องทางการสื่อสาร 
    8.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. การส่งเสริมความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาการศึกษา 
9. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 ระหว่างเดือน มกราคม 2566– เดือน กันยายน 2566 
10. ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
      1. มีการจัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference การขับเคลื่อนงานป้องกัน เฝ้าระวังความปลอดภัย  
ทุกรูปแบบในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร  
ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียนแกนนำ  
  2. ข้อมูลสารสนเทศระบบ ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
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ที ่
ปี

การศึกษา 
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

รายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ภัยทั้ง 4 ด้าน 
ภัยจากความรุนแรง 
เช่น ภัยกลั่นแกล้ง 
ภัยคุกคามทางเพศ 
ภัยทะเลาะววิาท 

ภัยจากอบุัติเหตุ 
เช่น ภัย

ธรรมชาติ  
ภัยอัคคีภยั 

ภัยจากการ
ละเมิดสิทธิ์ 

เช่น ภัยคุกคาม
ทางเพศ 

ภัยจากสุขภาพทางกาย
และจิตใจ 

เช่น ภัยยาเสพติด ภัยไซ
เบอร์ ภัยสุขภาพ 

คิดเป็นร้อยละ  

1 2563 10,992 - 10 - 1 0.10 
2 2564 10,918 - 3 - 1 0.03 
3 2565 11,292 - 3 - 2 0.04 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ    
   1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

- ศึกษา แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายที่
สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ความปลอดทุกรูปแบบ 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
ข้อมูลปีฐานและทำโครงการและ
กำหนดปฏิทินการดำเนิน
กิจกรรม 
- ศึกษาคู่มือความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
- จัดทำแผน/มาตรการ การ
ดำเนินงานความปลอดภัย 
- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
แจ้งหนังสือ กฎกระทรวง 
มาตรการ ระเบียบข้อบังคับ 
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน

 
 
 
 
 

โรงเรียน 
88 แห่ง 

 
 

โรงเรียน 
88 แห่ง 
โรงเรียน 
88 แห่ง 
โรงเรียน 
88 แห่ง 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
และแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน
ดำเนินงานทุกภัย/ลงพ้ืนที่กรณี
เกิดเหตุเร่งด่วน 

2 การดำเนินงาน(D) 
1. การส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุก
รูปแบบในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1  
  กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบชี้แจง ระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย (MOE Safety 
Center) และระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย ผ่าน VDO 
Conference 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
88 แห่ง 

 
 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมครู
ประจำชั้นผู้เป็นนักจิตวิทยา
โรงเรียนโดยใช้หลักจิตวิทยาเป็น
ฐาน ผ่าน VDO Conference 

ครูประจำชั้น
ผู้เป็น

นักจิตวิทยา 
88 คน 

  600   

    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผน
เผชิญเหตุ เพ่ือสร้างทักษะด้าน
ความปลอดภัย ประจำปี
งบประมาณ 2566 

นักเรียน      
แกนนำ 
88 คน 

  22,610   
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
   กิจกรรมที่ 4 การพิจารณา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

ทุกโรงเรียน  
88 แห่ง 

   720.-  

3 การตรวจสอบ (C)    
1) แจ้งสถานศึกษา รายงานผล
การดำเนินงานทุกรูปแบบที่ได้
เสริมสร้าง ป้องกัน เฝ้าระวัง มี
การรายงานผ่านระบบโปรแกรม 
ได้แก่ ระบบ MOE Safety 
Center, Google from และ
แบบติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
2) การสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง /สพฐ.ดำเนินงานของ
สถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2566 
3) การสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง /สพฐ. 

 
โรงเรียน 
88 แห่ง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

470.- 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
-นำข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนา ต่อไป      

 
 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  - - 23,810.- 720.- 470.- 



121 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 - งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การขับเคลื่อนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัย ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1  

1.1 จัดประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบชี้แจง 
ระบบระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย (MOE Safety Center)
และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย ผ่าน 
VDO Conference 
-ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม (5 คน X120 บาท) 
   1.2 จัดประชุมครูประจำชั้นผู้
เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนโดยใช้
หลักจิตวิทยาเป็นฐาน ผ่าน VDO 
Conference 
-ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม (5 คน X120 บาท) 
   1.3 กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุ 
เพ่ือสร้างทักษะด้านความ
ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 
2566 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

-ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม วิทยากรและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง(15 คน x 150=2,250.-) 
-ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มนักเรียนแกนนำ 
(88 คน x 120=10,560.-) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
(2 ชม. X 4 คน x 600 = 4,800.-) 
ฐานที่ 1  ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
เช่น ภัยอุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ 
ฐานที่ 2 ภัยที่เกิดจากการใช้ความ
รุนแรงของมนุษย์ เช ่น ภัยความ
รุนแรง การคุมคามชีวิตและทรัพย์สิน  
ฐานที ่ 3  ภัยที ่ เก ิดจากการถูก
ละเมิดสิทธิ เช่น ภัยคุกคามทางเพศ  
ฐานที่ 4  ภัยที่เกิดจากผลกระทบ
ต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ 
เช่น ภัยยาเสพติด โรคอุบัติใหม่ 
ฝุ่น PM 2.5  อาญากรรมไซเบอร์ 
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ 
  1.4 กิจกรรม การพิจารณา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ยอดเยี่ยม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา(6 คน x 120=720.-) 
-ร าย ง านผลการดำ เน ิ น งาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 เล่ม 
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โครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน ประจำปี 2566 
กิจกรรม Home for Child 66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1, 
 นางภัทษร คำแห่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, 
 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร  087-1922010                    E-mail oillybally08503227000@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านความม่ันคง 

(1)  เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 2.2 การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
 (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน ทั้งภัยคุกคาม การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ จึงต้องติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้สังคมและบ้านเมืองมีความสงบ
สุขมั่นคงในทุกมิติ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นความม่ันคง 
    (1)  เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน 
    (2)  ประเด็น ความมั่นคง 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน ทั้งการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความม่ันคงเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีสันติภาพโลก (อันดับ)  1. 1 ใน 50 ของโลก, 2. เชิงปริมาณร้อยละ 80 ของจำนวน

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กท่ีมี 
ความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ี
ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ) ได้รับการดูแล ช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ, 3. เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กท่ีมี
ความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ี
ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ) ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
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แผนย่อย 
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 13) พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน มุ่งให้สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคง
ในภาพรวม โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
ตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการที่สำคัญ คือ (1) 
วางแผน เตรียมการ และบริหารจัดการ ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตามที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และ (2) บริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ     
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  
 1. ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในเด็กและเยาวชน ทั้งการคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
ปัจจุบัน 

1. ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศ, 2. เชิงปริมาณร้อยละ 80 ของจำนวน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อย
โอกาส เด็กที่มี ความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทาง
สังคม ฯลฯ) ได้รับการดูแล ช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ, 3. เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อย
โอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทาง
สังคมฯลฯ) ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
        ชื่อปัจจัย : การมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

1. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสำคัญต่อการบริหารและจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อ
ยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

• พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 
• พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
• พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่องส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ  
 ข้อที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ ของสพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
จุดเน้นที่ 7 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที่ 1 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ประเด็นการพิจารณาย่อย 4.2 เด็กด้อยโอกาส 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็ น
กิจกรรมหลักในการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่านักเรียนจำนวนมากมีภาวะยากลำบาก เช่น  
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีวิต ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัย ปัญหาการล่วงละเมิดและ
ความรุนแรงของบุคคลใกล้ตัว ซึ่งเป็นผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และจากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้เห็นถึงสภาพจริง ความต้องการปัญหาที่
ต้องการได้รับการแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรีนย ทำให้เห็นถึงสภาพจริง ความต้องการ ปัญหาที่ต้องการได้รับ
การแก้ไข ตลอดจนคุ้มครองนักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ชุมชน อันเป็นเกราะป้องกัน
ในการเฝ ้าระว ังสถานการณ์ด ้านยาเสพติด การดำเน ินงานการดูแลช ่วยเหลือน ักเร ียนให้ครอบคลุม  
ทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องไปในทิศสทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ การประสานงานและ  
การสร้างความร่วมมือร่วมใจในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ต้องมีการประสานความร่วมมือทั้งบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  
ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ 65/2 หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน 
จังหวัดลำพูน มีภารกิจใน การส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน ในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 แห่ง มีนักเรียน 
จำนวน 11,292 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 913 คน (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน 2565) 
นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ผู้ปกครองประกอบอาชีพ ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีฐานะยากจน เป็นครอบครัว
แตกแยก นักเรียน ต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ไร้ที่พึ่งทางด้านร่างกายและมีภาวะความเครียดทางจิตใจ  
มีความขาดแคลน ร้อยละ 66.45  ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรด้านแหล่งเรียนรู้ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านอื่น ๆ 
มากมายที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนา ทักษะชีวิต จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เห็นความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อระดมทรัพยากร โดยขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือ ผู้เรียน 
ทั ้งเด็กปกติ เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง  เด็กพิการ เด็กที ่ประสบปัญหาทางสังคม และเด็กที ่มี
ความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน  สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ปัจจัยสำคัญจะต้องรวมพลังจากทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
ให้ทันต่อเหตุการณ์ซึ่งโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เหล่านี้ได้มีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีพ 
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และพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียนให้เป็นมนุษย์  
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข และมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องเป็นคนดีของสังคม ทำสังคม ให้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการ
ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป  
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบาก และเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2.2 เพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 1 หลังหรือปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้าน 
ให้นักเรียน 

2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

2.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้อง ได้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย  
3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต Output) 
3.1.1 ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความ

บกพร่อง เด็กพิการ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ฯลฯ) ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ
และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  

3.1.2 จำนวนบ้าน 1 หลังหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้นักเรียน สำหรับนักเรียนที่ประสบสภาวะ
ยากลำบากด้านที่อยู่อาศัย  

3.1.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,100 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
3.2.1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ   

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ) ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ  

3.2.2 นักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบากด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน  

3.2.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู้ที ่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย  
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
4.1 มีเครือข่าย บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาและร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน  
4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุน   

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์เด็กนักเรียน อย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง 
4.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู้ที ่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เห็น

ความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกาย  
6. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. จำนวนนักเรียนยากจนด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู ้ที่
เกี ่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญและคุณค่า
ของการออกกำลังกาย  

 
- การดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม 
- การบันทึกข้อมูล 
- การรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
-ภาพกิจกรรม 

 
-ภาพถ่ายการดำเนิน
กิจกรรม 
-เอกสารการดำเนิน
กิจกรรม 
-แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
     1.นักเรียนยากจนด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
     2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและผู ้ที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการ
ออกกำลังกาย  
 

 
- การดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม 
- การบันทึกข้อมูล 
- การรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
-ภาพกิจกรรม 

 
-ภาพถ่ายการดำเนิน
กิจกรรม 
-เอกสารการดำเนิน
กิจกรรม 
-แบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

5. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กยากจนด้อยโอกาส เด็กที่มีความบกพร่อง เด็กพิการ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  

และเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
จำนวน 88  แห่ง  

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   6.1  ปัจจัยความเสี่ยง     

- การประเมินความเสี่ยงเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ไม่เป็นไปตามกำหนดการ 
6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
- การปรับระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามความเหมาะสม คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ  

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
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7. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม 2566 – เดือน กุมภาพันธ์ 2566 
    ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่ 2 การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 

8. ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
     ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 
    ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมที่ 2 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – เดือน ธันวาคม 2565 

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ    
   1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

กิจกรรมที่ 1  
การเดิน-ว่ิงการกุศล 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
ข้อมูลสารสนเทศและทำ
โครงการและกำหนดปฏิทินการ
ดำเนินกิจกรรม 
- จัดทำแนวทางการดำเนินการ 
- แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าว
วสาร แจ้งหนังสือ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- จัดประชุมเตรียมความพร้อม 
คณะกรรมการดำเนนิงานทุกฝ่าย 

 
 
ที่ปรึกษา 
จำนวน 13 คน 
 

 
 

ทีมบริหาร,
ประธาน
เครือข่าย และผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

 

  
 
 
✓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2 การดำเนินงาน (D) 
กิจกรรมที่ 1  
การเดิน-ว่ิงการกุศล 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
ข้อมูลสารสนเทศและทำ
โครงการและกำหนดปฏิทินการ
ดำเนินกิจกรรม 
- จัดทำแนวทางการดำเนินการ 

 
 
 
ที่ปรึกษา 
จำนวน 3 คน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
- แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าว
วสาร แจ้งหนังสือ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 
11 มกรคม 2566 
(จำนวน 30 คน) 
 
-จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ประสานงานฯเสื้อ เหรียญ ถ้วย  
ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค 66 
(จำนวน 4 คน) 
-จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งฯ 
วันที่ 18 มกราคม 2566 
(จำนวน 20 คน) 
-จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ 
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
335,110 บาท 
(รายละเอียดดังแนบ) 
ประมาณการรายได้ 
450,000 บาท 
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
116,590 บาท  

 
 
 
ทีมบริหาร,
ประธาน
เครือข่าย และผู้
ที่เกี่ยวข้อง 
ทีมประธาน
เครือข่ายและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ทีมชมรมและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
ตามประกาศฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
 

 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
 
 
 

✓ 
✓ 

.- 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
3. การตรวจสอบ (C)    

กิจกรรมว่ิงมินิมาราธอน 
1) ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอก หน่วยงาน ร้านค้า  
การรายงานผลการดำเนินงาน 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
รายงาน สพฐ. 

     ✓ 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
-นำข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนา ต่อไป 

     ✓ 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบบริจาค) - - - - - - 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 - งบประมาณจากการวิ่งมินิมาราธอน   
 - งบประมาณจากการรับบริจาค 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   

1 การวางแผน (P) 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกอล์ฟ 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาจากข้อมูล
สารสนเทศและทำโครงการและ
กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรม 
- จัดทำแนวทางการดำเนินการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   

- แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร แจ้งหนังสือ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ 
-ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานเพื่อวางแผน 
กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
ข้อมูลสารสนเทศและทำโครงการ 
- กำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรม 
- จัดทำแนวทางการดำเนินการ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การดำเนินงาน (D) 
กิจกรรมที่ 1 การเดิน-ว่ิงการ
กุศล 
- วิเคราะห์สภาพปัญหาจาก
ข้อมูลสารสนเทศและทำโครงการ
และกำหนดปฏิทินการดำเนิน
กิจกรรม 
- จัดทำแนวทางการดำเนินการ 
- แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าว
วสาร แจ้งหนังสือ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดประชุมเตรียมความพร้อมการ
ดำเนินงานฯ ครัง้ที่ 1 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   

11 มกราคม 2566 (จำนวน 30 คน) 
-จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ประสานงานฯเสื้อ เหรียญ ถ้วย  
ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค 66 
(จำนวน 4 คน) 
-จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งฯ 
วันที่ 8 และ 28 กุมภาพันธ์ 66 
(จำนวน 20 คน 2 ครั้ง) 
-จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ 
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
335,110 บาท 
(รายละเอียดดังแนบ) 
ประมาณการรายได้ 450,000 บาท 
เป้าหมาย วิ่ง 5 กิโลเมตรและ 10 
กิโลเมตร จำนวน 1,000 คน 
เป้าหมาย VIP จำนวน 100 คน 
รายได้หลังหักค่าใข้จ่าย 
114,455 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การตรวจสอบ (C)    
กิจกรรมที่ 1 
1) แจ้งโรงเรียนที่นักเรียนได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก ให้รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
รายงาน สพฐ. 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
-นำข้อเสนอแนะจากการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา 
ต่อไป 

      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบบริจาค)       
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โครงการ “การแนะแนวการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปี
งบประมาณ 2566” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกศินี  อภิวงค์  
โทรศัพท/์โทรสาร  080-2131091     E-mail  Kasinee.Aphiwong@gmial.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                   : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ให้นักเรียนมีการค้นพบตัวเองและได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสามารถวางแผนการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ความรู้ที่ได้รับมีการต่อยอดจากแนวทางการเสริมทักษะอาชีพทำให้นักเรียนมีประสบการณ์มีความพร้อมทั้ง
ทางร่างกายและสติปัญญาและคุณธรรม 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
 
 

1. ค่าคะแนน 0.82, 2. เชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.
ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน มีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจใน
การศึ กษ าต่ อ  แล ะ เลื อ ก อาชี พ เพ่ื อก ารมี งาน ท ำ             
ให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน, 3.เชิงคุณภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน มีความเข้าใจ 
สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ 
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แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน     
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น     
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     นักเรียนที่ได้รับการเสริมประสบการณ์อาชีพจะมีการคิดวิเคราะห์กล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา มีการปรับตัวและ
การสื่อสารเพื่อทำงานกับเพ่ือนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum 
(WEF) 

1 . เพ่ิ ม ขึ้ น ร้ อยละ  20, 2. เชิ งป ริ ม าณ นั ก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน มีข้อมูลเพ่ือ
การตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพเพ่ือการ 
มีงานทำให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน, 3.เชิงคุณภาพนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน มีความเข้าใจ 
สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ 

 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)     ชื่อองค์ประกอบ : กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ 
                          ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

     ชื่อปัจจัย : นโยบาย/แผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
             ( / ) 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
o กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน       

ตัวช้ีวัด 7 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และ

ป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่คันพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ
มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                   : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
รู้จักพ่ึงตนเองมีทักษะแสวงหาความรู้และข้อมูลสารสนเทศ นำมาใช้ ในการวางแผนการเรียนการประกอบอาชีพ  
การดำเนินชีวิตและสังคม สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  
การแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการแนะแนวทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้านการศึกษาและอาชีพ ปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ  
รู้จักวางแผนในชีวิต วางเป้าหมายการศึกษาต่อ และการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความชอบ ความต้องการ 
ความถนัด ความสามารถและความสนใจของตนเอง ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1 จงึจัดทำโครงการการแนะแนวการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
สำหรับนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การแนะแนว
ด้านการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทำ และให้นักเรียนมีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการศึกษาต่อ  
และเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
2) วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การแนะแนวด้านการศึกษาต่อและการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทำ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 
 2. เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
ให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 3. เพ่ือสร้างความร่วมมือเครือข่ายการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน 
มีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน 

มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 มีข้อมูล

เพ่ือการตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแนวทางส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพเพ่ือการ              
มีงานทำสอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.1 . ร้อยละ 100 ของนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  3                       
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 
1 มีข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการศึกษาต่อ และเลือกอาชีพ
เพ่ือการมีงานทำ ให้สอดคล้องความถนัด ความสนใจ และตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

นิเทศ ติดตามผล แบบนิเทศ ติดตามผล 

1.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 มีความเข้าใจ สามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ 

นิเทศ ติดตามผล แบบนิเทศ ติดตามผล 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 265 คน 

มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566 

                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
   ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลผลงานการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆเพ่ือการประกอบอาชีพที่เป็นเลิศ (Best Practices) สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 มี
ดังนี้ 
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   1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้แก่ 
        อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านศรีย้อย อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดสันทราย 
         อันดับที่ 3 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 
   2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ 
         อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไซ อันดับที่ 2 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 
        อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                               : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

- ศึกษา แผนยุทธศาสตร์ชาตนิโยบาย 

กลยุทธ์ นโยบายและจุดเนน้การศึกษา

เพ่ือทักษะอาชีพ รวมถึงจุดเนน้วาระ

เร่งด่วน (Quick Win) วาระที่ 5 

   
 

   

2 การดำเนินงาน(D)  

กิจกรรมที่ 1จัดประชุมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจการจัดกิจกรรมแนะแนว

บูรณาการการเรียนการสอน การฝึก

ประสบการณ์อาชีพ (Work  

Experience) ในสถานศึกษาโดย

ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1)แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

2)กำหนดนโยบายและจัดทำ

แผนพัฒนาฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

คณะ

กรรมการฯ 

จำนวน 15 

คน 

ครูแนะแนว 

88 คน 

   
 
 

  

 กิจกรรมที่ 2  การแนะแนว

การศึกษาต่อและการแนะแนวทักษะ

โรงเรียน

ขยายโอกาส
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
อาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 20 

โรงเรียน 

3 การตรวจสอบ (C)    

- รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน 

-ติดตามการแนะแนวของหน่วยงาน

ต่างๆ 

-สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

     
 
 

 
 

 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

- สรุปผลการดำเนินงาน และนำ

ข้อเสนอแนะ อุปสรรคมาพัฒนาใน

ปีบประมาณต่อไป 

      

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,170  1,170   

    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
  

จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
การจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการ 
การเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
อ า ชี พ  (Work Experience)  ใ น
สถานศึกษาโดยร่วมกับศูนย์แนะแนว
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2)กำหนดนโยบายและจัดทำ
แผนพัฒนาฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3) จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การจัดกิจกรรมแนะแนวบูรณาการ        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,170.- 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,170.- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,170.- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

การเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) ใน
สถานศึกษารูปแบบ  
VDO Conference 
- ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
(9x130=1,170 บาท) 

2 การจัดกิจกรรมการแนะแนว
การศึกษาต่อและการแนะแนว
ทักษะอาชีพร่วมกับภาคีเครอืข่าย 
 1) ติดตามการแนะแนวของหน่วยงาน
ต่างๆ 
2) สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

  
 
 
 
 

- 

    

 รวมทั้งสิ้น  1,170.-  1,170  1,170.- 
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โครงการ “การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2565” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทษร  คำแหง  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทรศัพท์/โทรสาร  053-003550   โทรสาร  053-003551 E-mail  pattasorn_lpn@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะและหัตถกรรมซึ่งเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการ เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนและความสามารถในการแข่งขัน
บนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
(4) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   

 กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะและหัตถกรรมซึ่งเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการ เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนและความสามารถในการแข่งขัน
บนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน  88  โรงเรียน/โรงเรียนใน
สังกัดเอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7 
โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565, 3. เชิง
คุณภาพ นักเรียนได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้า
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ
(ภาคเหนือ) ตามลำดับ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด สพป.
ลำพูน เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัด
เอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7 โรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2565, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียน
ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ(ภาคเหนือ) ตามลำดับ 

 
แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อน
ความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพได้จริง 

(2) เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะและหัตถกรรมซึ่งเป็นแนวทางการสร้างอาชีพ และเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการ เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนและความสามารถในการ
แข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด สพป.
ลำพูน เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัด
เอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7 โรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2565, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียน
ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ(ภาคเหนือ) ตามลำดับ 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัด
เอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7 โรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2565, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียน
ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ(ภาคเหนือ) ตามลำดับ 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด สพป.
ลำพูน เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัด
เอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7 โรงเรียน เข้า
ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2565, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียน
ได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ(ภาคเหนือ) ตามลำดับ 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   
        ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
              1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

  ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
   ( / )  เป้าหมายรวม 

    3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือการ 
             พัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทย 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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             ที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐาน 
               สมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

   ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

          เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

                ( / )  เป้าหมายรวม 
                                      คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการจัดการศึกษา 

                       เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ  
                       เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด  
                       และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560) ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่องท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ สพฐ  จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)   
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้นที่ 7  การจัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 1. 
หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสาน
ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัด
ศิลปหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียน หรือเข้าทำ
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ราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวที
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงาน  
ด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน  งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกทางถึงความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศิลปะ นาฏศิลป์ และงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ใฝ่รู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดก  
ทางวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างวิถี
ประชาธิปไตยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร การสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนไปสู่สากลได้ในอนาคต  ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง
ที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษามีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรม
ดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 
(ภาคเหนือ) ต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะด้าน
วิชาชีพ 
 2.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
  2.3  เพือ่คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ 
 3. เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output). 
   1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน  88  โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  จำนวน 7 โรงเรียน 
     2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จำนวน 9 เครือข่าย  จำนวน 88 โรงเรียน  
     3. นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 22  โรงเรียน 
     4. นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7  โรงเรียน   
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  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ และผลงานอย่างสร้างสรรค์  
     .2. นักเรียนได้รับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ(ภาคเหนือ) ตามลำดับ 

     ผลที่คาดว่าจะเกิด. 
     1. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สามารถนำผลงานที่เกิดการจัดการศึกษา เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
     2  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน  88  โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  จำนวน 7 โรงเรียน 
    2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จำนวน 9 เครือข่าย  จำนวน 88 โรงเรียน  
    3. นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 22  โรงเรียน 
    4. นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  จำนวน  7  โรงเรียน   
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยความเสี่ยง     
     สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันในบางรายการไม่เอ้ือต่อการแข่งขัน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีผลคะแนนไม่บรรลุ
ตามเป้าหมาย เช่น การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. รายการแข่งขันเครื่องร่อน  เป็นต้น 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 
    แข่งขัน ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้าน 
    ทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ   

- การรายงาน - แบบรายงาน 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    มีผลงานด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ เผยแพร่ให้ 
    เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 

- การรายงาน - แบบรายงาน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

    แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
   .2. ประสานงาน ตรวจสอบสถานที่ เพ่ือให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อกิจกรรมการแข่งขัน 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ      ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
   .1. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน  88  โรงเรียน/โรงเรียนในสังกัดเอกชน จำนวน 22 โรงเรียน และ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  จำนวน 7 โรงเรียน 
   .2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จำนวน 9 เครือข่าย  จำนวน 88 โรงเรียน                                    
   .3. นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดเอกชน จำนวน 22  โรงเรียน 
   .4. นักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน จำนวน 7 โรงเรียน   

ส่วนที่ 3 กิจกรรมและงบประมาณ    
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1 การวางแผน (P) 
1. ศึกษาสภาพการดำเนนิงาน 
    ของปีการศึกษาที่ผา่นมา 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. กำหนดปฏิทินดำเนินงาน 
4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน    
5. แจ้งประกาศ สพฐ. เรื่องการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
2565 

      

2 การดำเนินงาน(D) กิจกรรมที่ 1 
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน คร้ังที่ 70ปีการศึกษา2565 
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. แจ้งประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา /เอกชน/ ท้องถิ่นจังหวัด
ลำพูน เพ่ีอเตรียมดำเนินการแข่งขันใน

 
     9    
 เครือข่าย 

 
135,000 

 
135,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
กลุ่มโรงเรียนเอกชน/ท้องถิ่นจังหวัด
ลำพูน ดำเนินการจัดแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน/ท้องถิ่นจังหวัด
ลำพูน แจ้งรายชื่อครูและบุคลากร                     
ผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือเสนอแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการ
แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
กลุ่มโรงเรียนเอกชน/ท้องถิ่นจังหวัด 
ลำพูน รายงานผลการแข่งขันระดับ
เครือข่ายฯ เพ่ือแจ้งรายการเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 กิจกรรมที่ 2   
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน คร้ังที่70ปีการศึกษา 2565 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1.  ประชุมคณะกรรมการฯ/ท่ีปรึกษาแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
การแข่งขัน/การสรรหาคัดเลือกคณะ- 
กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา  
2. ประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

 191,550 191,550    
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(Admin ระดับเขตพื้นท่ี/กลุ่ม ICT) 
3. ประชุมจับฉลากจัดลำดับการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70  
ปีการศึกษา2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ  
4. ประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
เอกชน/ท้องถิ่น 
(Admin ระดับเครือข่าย/หน่วยงาน) 
5. ประชุมคณะกรรมการตัดสินแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อ
เตรียมการจัดแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
6. จัดซื้อวัสดุโครงการ สำหรับใช้ในการ
แข่งขัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
7. จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
8. จัดทำเอกสารรายการ/กิจกรรรมการ
แข่งขันฯ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
9. จัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการ
แข่งขันฯ 

 กิจกรรมที่ 3   
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่70 ปีการศึกษา 2565 
ระดับชาติ ภาคเหนือ จ.น่าน 
1. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
ตัวแทนโรงเรียน ครู นักเรียน ที่เข้าร่วม
แข่งขัน ประสานงาน ช่วยเหลือ แก้ไข

 
 
 
 
คณะกรรม-
การฯ 
35 คน 
 

206,100  206,100   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ปัญหาการดำเนินงานฯ  
(จำนวน 2 วัน จำนวน 35 คน) 
2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.
ลำพูน เขต 1 ที่เป็นตัวแทนไปเข้าร่วม
การแข่งขันฯ ระดับชาติ ภาคเหนือ 
จ.น่าน จำนวน 51 โรงเรียน 
จำนวน 133 รายการ 
 

 

 
รายการ
แข่งขันฯ
133 
รายการ 
นักเรียน 
432 คน 

 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1  
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565                 
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
 
 

   

 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สพป.ลำพูน เขต 1   
จำนวน 9 เครือข่าย 
(9x15,000 = 135,000.-) 

 135,000   135,000 

                      รวม กิจกรรมที่ 1  135,000   135,000 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- ประชุมคณะกรรมการฯ/ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กิจกรรมการแข่งขัน/การสรร
หาคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 วัน 60 คน 
(1x60x30 = 1,800.-) 

  
1,800 

   
1,800 

2. การประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา วันที่  1  ธันวาคม  2565                                                               
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง                     
เข้าร่วมประชุม จำนวน  10  คน 
(10x150 = 1,500 บาท) 

  
 
 

1,500 

   
 
 

1,500 

3. การประชุมจับฉลากลำดับการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ   
วันที่ 2 ธันวาคม 2565                                             
-  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ผู้ดูแลระบบเขตพ้ืนที่
การศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
จำนวน 10 คน (10x150 = 1,500 บาท) 

  
 
 
 

1,500 

   
 
 
 

1,500 

 4. การประชุมผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเครือข่าย/หน่วยงาน 
วันที่ 2 ธันวาคม 2565                                                             
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(Adminเครือข่าย/หน่วยงาน/เจ้าหน้าทีท่ี่

  
 
 
 

600 

   
 
 
 

600 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

เกี่ยวข้อง 1 มื้อ 20 คน (20x30 = 600.-)  
 5. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

-  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมการ
แข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 มื้อ 
จำนวน 330 คน (330x30=9,900.-) 

  
9,900 

    
9,900 

6. ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการแข่งขัน   20,000  20,000 

 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 197  รายการ 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
  คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียน 
  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

  
 
 

115,090 

   
 
 

115,090 

 8. ค่าสถานที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  4 แห่ง 
(5,000x2, 3,000x1, 1,000x1 =14,000.-) 

 14,000   14,000 

 9 ค่าเช่าเครื่องเสียง  2 วัน 
(1x2,500)+(2/4,000) = 10,500.-) 

 10,500   10,500 

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน    
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  2 วัน 5 คน 
(3 x 600 = 1,800.-) 
(2 x 1,200 = 2,400.-) 

4,200    4,200 

11 ค่าจัดทำเอกสารกิจกรรมการแข่งขัน 
- เกณฑ์การแข่งขันฯ 
- แบบลงทะเบียน,แบบบันทึกคะแนน DOC  
- แบบทดสอบ(รายกลุ่มสาระฯ) 

 5,000   5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

12 ค่าจัดทำป้ายไวนิล  3  ป้าย  
- ป้ายขนาด 10 x 2.5 ม. จำนวน 1 ป้าย 
   (10x2.5x160 = 4,000.-) 
- ป้ายขนาด 4 x 2 ม. จำนวน 2 ป้าย 
  (4x2x160x2 = 2,560.-) 
 

 6,560   6,560 

13 ค่าจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 3 เล่ม 
 

 900   900 

 รวม กิจกรรมที่ 2 4,200 167,350 20,000 0 191,550 

 
 

กิจกรรมที่ 3  
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
ระดับชาติ  ภาคเหนือ 

     

 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจตัวแทนโรงเรียน  
ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประสานงาน 
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการดำเนินงานฯ  
(จำนวน 2 วัน จำนวน 35 คน) 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง = 16,800.- 
1.2 ค่าท่ีพัก 2 คืน = 42,000.- 
1.3 ค่านำ้มันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการ 
      ไป-กลับ 4 คัน = 12,000.-  
 

 70,800 
 
 
 
 
 
 

  70,800 
 
 
 
 
 
 

 2. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฯ 
   ตัวแทนโรงเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1                   
   เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (ภาคเหนือ) 
   จำนวน 51 โรงเรียน จำนวน 133 รายการ      

 131,300   131,300 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 3. ค่าจัดทำป้ายไวนิล  
    - ป้ายขนาด 10x2.5 ม. จำนวน 1 ป้าย 
      (10x2.5x160 = 4,000.-) 

 4,000   4,000 

                          รวม กิจกรรมท่ี 3 0 206,100 0 0 206,100 

 รวมทั้งส้ิน 3 กิจกรรม 4,200 508,450 20,000 0 532,650 
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โครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ 2566” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
                 และนางสาวเกศนี อภิวงค์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. 
โทรศัพท์/โทรสาร  064-9938953 , 080-2131091   E-mail  Kasinee.Aphiwong@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  4.1 การพัฒนาและ

ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 การสร้างกระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียนจะส่งเสริม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้     

(1)  เป้าหมาย คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
    (2)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้     
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน จะช่วยให้ครูได้จัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน และผู้ปกครองจะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเ ด็ก  
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญาที่หลากหลาย 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับ
สากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 

1. ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน (เทียบเท้าค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาคยุโรป), 2. เชิงปริมาณ สถานศึกษาแกนนำ 
“โรงเรียนพหุปัญญา (Multiple Intelligences 
School)” จำนวน 10 โรงเรียน, 3. เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพตามพหุ
ปัญญาของตน 
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แผนย่อย แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก 
การคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม 
สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วน
ร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน     

(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การดำเนินการโครงการตามแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อยจะสนับสนุนให้ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่หลากหลาย เกิดระบบการคัดกรอง ส่งต่อ และพัฒนา
เด็ก เยาวชน และคนไทยให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญาที่หลากหลายสาขา เกิดประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศในสาขาต่าง ๆ ได้เพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่
สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 

1. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการเรียนตามพหุ
ปัญญา, 2. เชิงปริมาณ สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียน
พ ห ุ ป ั ญ ญ า  ( Multiple Intelligences School)” 
จำนวน 10 โรงเรียน, 3. เด็กนักเรียนในสังกัดได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพตามพหุปัญญาของตน 

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

1. ร้อยละ 10, 2. เชิงปริมาณ สถานศึกษาแกนนำ 
“ โ ร ง เ ร ี ยนพห ุ ป ั ญญา  ( Multiple Intelligences 
School)” จำนวน 10 โรงเรียน , 3. เด็กนักเรียนใน
สังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพตามพหุ
ปัญญาของตน 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)        ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์)    
ชื่อปัจจัย : กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป.  การปฏิรูปและลดความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา. 
             ( / ).การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
             ( / )..การดำเนินการเพ่ือความเหลี่ยมล้ำทางการศึกษา. 
         

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1   
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา
ของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ตามความสนใจ ความถนัดและการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและ
ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและ
เยาวชนไทยให้มีการพัฒนาที่สมดุล โดยมีการพัฒนาภายใต้แผนย่อย คือ แนวทางที ่ 1 พัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก การคัดกรองและการส่งต่อ เพื ่อส่งเสริมการพัฒนา ให้เต็ม 
ตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและตามศักยภาพ 
ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การสร้างและการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจ
แก่ภาคประชาชน เป็นสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษมีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ  
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และแนวทางที่  2 สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม การทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที ่มี
ความสามารถพิเศษโดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้  จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ ่มผู ้มีความสามารถพิเศษ  
ในหลากสาขาวิชาเพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั ้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย  เพื่อตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ ่งขึ ้นสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ 2564  ที่ให้ความสำคัญกับพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับการศึกษา 
เช่น การจัดการศึกษาเชิงรุก การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์จรงิหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู 
ให้มากขึ้นรวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และมีทักษะชีวิตเพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและการสร้างอาชีพ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาในสถานศึกษา ตอบสนองนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่  
วิถีคุณภาพ” ด้านคุณภาพ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น  
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญหา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

2) วัตถุประสงค์ 
1. คัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาในสถานศึกษา  
3. คัดเลือกสถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียนพหุปัญญา (Multiple Intelligences School)”  

3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. สถานศึกษาแกนนำ “โรงเร ียนพหุปัญญา (Multiple Intelligences School)” จำนวน 10 

โรงเรียน  
2. รายงานผลการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. เด็กนักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพตามพหุปัญญาของตน  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. เกิดการสร้างและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพความสามารถพิเศษในสาขาต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  
2. เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในด้านอาชีพ สินค้า และบริการต่าง ๆ ที่รองรับการ

เปลี่ยนแปลงการพัฒนาของประเทศและสังคมโลกในอนาค 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

จำนวนสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรยีน
การสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 

- ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล 
- รายงานผลการดำเนินงานฯ 

- แบบนิเทศติดตาม  
- แบบรายงานผล 
 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
นักเรียนทุกคนในสังกัด จำนวน 11,423 คน 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566 

ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ทั้งหมด 89 โรงเรียน โดยบรูณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาและกิจกรรมต่างๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี กิจกรรมแนะแนว เป็นต้น 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

- ศึกษาแนวทางส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 
 

 

   

2 การดำเนินงาน(D)  
1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ 
2) จ ัดทำแนวทางการคัดกรอง
นักเรียนเพื ่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล และแนวทางส่งเสริม

 
คณะกรรมการฯ 
จำนวน 18 คน 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
การจ ัดการเร ียนการสอนใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. จัดการประชุมเชิงออนไลน์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการ
ดำเนินงานพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลในสถานศึกษา 
 

โรงเรียนในสังกัด  
88 โรงเรียน 

     

 4) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียน
พหุปัญญา (Multiple 
Intelligences School)” ให้
โรงเรียนในสังกัดทราบและ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
5) ประชุมพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียน
พหุปัญญา (Multiple 
Intelligences School)” 
6) ประกาศผลการคัดเลือก
สถานศึกษาแกนนำ กำหนด
แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและจัดสรรเงินสนับสนุน 

 
โรงเรียนในสังกัด  
89 โรงเรียน 
 
 
 
คณะกรรมการฯ 
จำนวน 13 คน 
 
 
สถานศึกษาแกนนำ 
4 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

1,950.- 
 
 
 

4,000.- 

  
 
 
 
 
 

1,950.- 
 
 
 

4,000.- 

  

3 การตรวจสอบ (C)    
- ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียน
การสอน 
- รายงานผลการดำเนินงานฯ 

  
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A)       
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงาน และนำ
ข้อเสนอแนะ อุปสรรคมา
พัฒนาในปีบประมาณต่อไป 

   440  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  6,390  6,390   

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญารายบุคคล  
1) ศึกษาแนวทางการดำเนินงานฯ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
3) จัดทำแนวทางการคัดกรอง
นักเรียนเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล และแนวทางส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
4) จัดการประชุมออนไลน์สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคลใน
สถานศึกษา 
   - โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน 
   - โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมพหุปัญญารายบุคคล 
   - โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนที่โดดเด่นใน
แต่ละด้าน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

5) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียนพหุ
ปัญญา (Multiple Intelligences 
School)” ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
6) ประชุมพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียนพหุ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ปัญญา (Multiple Intelligences 

School)” 
- ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จำนวน 13 คน 
(13x150=1,950.-) 
7) ประกาศผลการคัดเลือก
สถานศึกษาแกนนำ กำหนดแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนและจัดสรร
เงินสนับสนุน    
- เงินสนับสนุนสถานศึกษาแกนนำ 
4 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,000 บาท 

  
 
1,950.- 

 
 
 
 
 
 

4,000.- 

  
 

1,950.- 
 
 
 
 
 
 

4,000.- 

  
 

1,950.- 
 
 
 
 
 
 

4,000.- 

2. การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินงาน 
1) ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียน
การสอน 
2) รายงานผลการดำเนินงานฯ 

  
 
 
 

440 

  
 
 
 

440 

  
 
 
 

440 
 รวมทั้งสิ้น  6,390  6,390  6,390 
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โครงการ “พัฒนาศักยภาพครูด้านการสอนอา่นช้ัน ป.1-3 ด้วยรูปแบบการนิเทศ 
ช่วยเหลือและร่วมทำ : Facilitative Coaching Empowerment ภายใต้หลักการ
แก้ปัญหา InDiCaP” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณฐมน  คุนิรัตน์.  
โทรศัพท์ 061-9481313   E-mail  onkjum318@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2)  ประเด็น    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

              ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และครู
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการ
เรียนรู้  และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ ครูผู ้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียน
วัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดสันคะยอม และโรงเรียนวัดสัน
ป่าเหียง รวมจำนวน 12 คน สามารถเป็นต้นแบบการ
สอนอ่านด้วยหลักการ “ InDiCaP, 3. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคุณภาพด้านการ
อ่านออก และด้านการอ่านเป็น 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

2. อันดับที่ 40, 2. เชิงปริมาณ ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัดบ้านม้า 
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวดัสันคะยอม และ
โรงเรียนวัดสันป่าเหียง  
รวมจำนวน 12 คน สามารถเป็นต้นแบบการสอนอ่าน
ด้วยหลักการ “InDiCaP, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคุณภาพด้านการอ่านออก และ
ด้านการอ่านเป็น 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ  
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ส่งเสริมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 
 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัดบ้านม้า 
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวดัสันคะยอม และ
โรงเรียนวัดสันป่าเหียง  
รวมจำนวน 12 คน สามารถเป็นต้นแบบการสอนอ่าน
ด้วยหลักการ “InDiCaP, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีคุณภาพด้านการอ่านออก และ
ด้านการอ่านเป็น 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัดบ้านม้า 
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวดัสันคะยอม และ
โรงเรียนวัดสันป่าเหียง รวมจำนวน 12 คน สามารถ
เป็นต้นแบบการสอนอ่านด้วยหลักการ “InDiCaP, 3. 
เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี
คุณภาพด้านการอ่านออก และด้านการอ่านเป็น 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ ครูผู้สอนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัดบ้านม้า 
โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวดัสันคะยอม และ
โรงเรียนวัดสันป่าเหียง รวมจำนวน 12 คน สามารถ
เป็นต้นแบบการสอนอ่านด้วยหลักการ “InDiCaP, 3. 
เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี
คุณภาพด้านการอ่านออก และด้านการอ่านเป็น 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :รูปแบบ และระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
             () การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21     
จุดเน้น สพป.ลำพูนเขต 1 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment  for Learning) 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายเร่งด่วนที่ 5. Active Learning 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ตัวช้ีวัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ในสภาวะปัจจุบันหลักพรมแดนของโลกมีไว้เพื่อกำหนดหมุดหมายอาณาเขตแห่งแผ่นดิน สะท้อน
สัญลักษณ์แห่งความเป็นรัฐชาติ แต่ในความเป็นจริงองคาพยพแห่งวิถีโลกขับเคลื่อนเลื่อนไหลไร้พรมแดน ความจริง  
ความเสมือนจริงอยู่แค่ปลายนิ้ว ทุกอย่างต้องการความร่วมมือ หลอมรวม ผสมผสาน  
 เช่นเดียวกับ “การจัดการศึกษา” เครื่องมือสำคัญของการพัฒนา “ทุนมนุษย์” (Human Capital)           
ที่ต้องการการบูรณาการทั้งในแง่ของ “องค์ความรู้” และ “ผู้มีหน้าที่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา” 
 “การนิเทศการศึกษา” เป็นหนึ ่งในสามขององค์ประกอบเพื ่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร เป็นที่เชื่อและตระหนักกันว่า ถ้าองค์ประกอบทั้งสามเส้านี้
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษาอย่างดียิ่ง 
 “ศึกษานิเทศก์” โดยบทบาทภาระหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการแนะนำ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม การจัด 
การเรียนการสอนของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์กับครูจึงควรต้องมีความใกล้ชิดกันในทางที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในขอบเขตที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ อนึ่ง “ห้องเรียน/ชั้นเรียน” ที่ยังเป็นแหล่งจุดสำคัญที่สุดในฐานะ
ของสถานที่หลัก  ในการจัดการเรียนการสอน ของการจัดการกระทำใด ๆ (Assign) ทางการเรียนการสอน 
ที่ครอบคลุมคุณลักษณะ ความรู ้ความสามารถ และทักษะปฏิบัติ ซึ ่งทั ้งหมดนี้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวม 
 ในส่วนของ “ครู” เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งและอยู่ใกล้ชิดนักเรียนของตนเอง เพราะฉะนั้นความเป็นครูจึง
ส่องสะท้อนมายังตัวเด็กนักเรียน และในทางตรงกันข้ามตัวนักเรียนก็สะท้อนมายังคุณครูที่สอน ความสามารถ 
ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผ่านมายังนักเรียนด้วยกระบวนการ รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการสอน  
เป็นเรื่องจำเป็นที่ครูต้องมีความจัดเจน  
 และสำหรับเครื่องมือทางการเรียนรู้คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย “การอ่าน” เป็นทักษะการนำเข้า
ข้อมูล (Input) ที่นอกเหนือจากการฟัง ซึ่งถ้าการนำเข้าข้อมูลไม่มีคุณภาพหรือปริมาณที่ไม่ครอบคลุมตามตัวชี้วัด
ในมาตรฐานการเรียนรู้มากพอ ย่อมส่งผลต่อทักษะส่งออกข้อมูล (Output) เช่นกัน และจากการนิเทศ ติดตาม
คุณภาพการอ่านของนักเรียนในเครือข่ายรับผิดชอบที่ผ่านมา พบว่า ยังมีปัญหาทางการอ่านในระดับของการ 
“อ่านไม่ออก” ร่วมกันทั้งช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานที่เกิดจากสาเหตุหลายประการ ส่งผลกระทบทั้งต่อ
ระดับคุณภาพการอ่านด้านอ่ืน ๆ ที่ต้องพัฒนาต่อไปและกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนโดยรวม 
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 ผู้จัดทำโครงการ ในฐานะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระนี้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และที่ผ่านมา
ใช้การติดตามที่ยังไม่เป็นระบบ ต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอนมากพอ ประการหนึ่งคือขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/
แก้ปัญหาทางการอ่านที่ลุ่มลึกระหว่างสามเส้าคือ ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน จึงได้พยายามศึกษาและ
พัฒนาหลักการแก้ปัญหาทางการด้วยขั้นตอน “InDiCaP” ประกอบด้วย  
 1. การบ่งชี้ปัญหาและสาเหตุของการอ่าน (Indication) 
 2. การวินิจฉัยและจัดจำแนกสาเหตุของปัญหาการอ่าน (Diagnosis & Classification) 
 3. การพัฒนาตามสาเหตุของปัญหาการอ่าน (Causal Development) 
 4. การเสริมสร้างต่อยอดศักยภาพ (Potential Enhancing) 
 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการศึกษาเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักการ ตลอดเครื่องมือประกอบการ
ดำเนินกิจกรรม ทั้งยังได้นำเสนอไปยังโรงเรียนในสังกัดในลักษณะของการเชิญชวนให้ทดลองให้หลักการ เครื่องมือ
ต่าง ๆ และนิเทศ กำกับ ติดตาม แต่พบข้อจำกัดคือขาดความต่อเนื่อง เป็นระบบ เป็นขั้นตอน ทำให้ขาดความ
เชื่อมโยงที่เห็นได ้
 ด้วยสภาพดังกล่าว ประกอบกับปีงบประมาณที่ผ่าน ผู้จัดทำโครงการได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
“ศึกษานิเทศก์ไทยหัวใจโค้ช” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการ “โค้ช” และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะฉะนั้น ผู้จัดทำโครงการจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนารูปการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการอา่นภายใต้หลักคิดและเง่ือนไข ประกอบด้วย 
 1. สะท้อนคิดและวางแผน/ออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างครูประจำชั้นหรือครูที่รับผิดชอบ
ทางการสอนอ่าน ช่วงชั้น ที ่1  ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ 
 2. แผนงาน/การออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาทางการอ่านต้องแสดงถึงการมีส่วนรวมของครู ผู้บริหาร 
และศึกษานิเทศก์ มีความเป็นรูปแบบ ระบบ ขั้นตอน กิจกรรมที่ชัดเจน สามารถบ่งชี้และวัดได้ 
 3. ครูตามข้อ 1 ต้องเต็มใจ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 4. ศึกษานิเทศก์ต้องเข้าชั้นเรียนของการสอนอ่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน สลับกันระหว่าง 2  โรงเรียน 

5. เน้นการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเพื่อการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเป็นสำคัญ 
6. เมื่อครูแสดงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะทางการสอนอ่าน สามารถเลือก/ออกแบบกิจกรรม หรือ

สื่อทางการสอนที่สอดคล้องกับหลักการ “InDiCaP” อย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลที่บ่งชี้ความสามารถทางการอ่าน
ของนักเรียนตามศักยภาพแล้ว ให้ศึกษานิเทศก์ลดความถี่ของการเข้าชั้นเรียน 

7. ไม่ผูกพันกับงบประมาณของทางราชการ 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบ “ช่วยเหลือและร่วมทำ : Facilitative Coaching 

Empowerment ด้วยหลักการ “InDiCaP”  
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย

(1) โรงเรียนวัดบ้านม้า (2) โรงเรียนวัดขี้เหล็ก (3) โรงเรียนวัดสันคะยอม (4) โรงเรียนวัดสันป่าเหียง 
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3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางการสอนอ่านของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 4 โรงเรียน 
ประกอบด้วย (1) โรงเรียนวัดบ้านม้า (2) โรงเรียนวัดขี้เหล็ก (3) โรงเรียนวัดสันคะยอม (4) โรงเรียน วัดสันป่าเหียง 

4. เพ่ือพัฒนาต้นแบบการสอนอ่านด้วยหลักการ “InDiCaP” 
 

2. เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัดบ้านม้า โรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดสันคะยอม 
 และโรงเรียนวัดสันป่าเหียง รวมจำนวน 12 คน 

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนในโรงเรียนตามข้อ 1 จำนวน 4 คน 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโรงเรียนในข้อ 1 
4. โรงเรียนต้นแบบการสอนอ่านด้วยหลักการ “InDiCaP” จำนวน 4 โรง 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                 1. คุณภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด้วย  
                     1.1) การอ่านออก 

                     1.2) การอ่านเป็น 

                  2. ศักยภาพทางการสอนอ่านของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
         1. ความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของการสอนอ่านของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนวัด
บ้านม้าโรงเรียนวัดขี้เหล็ก โรงเรียนวัดสันคะยอม และโรงเรียนวัดสันป่าเหียง 
                   2. แนวโน้มการขยายผลการสอนอ่านด้วยหลักการ “InDiCaP” สู่โรงเรียนในสังกัด 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตโครงการ (Outputs)                                     
1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนวัด

บ้านม้า โรงเรียนวัดสันคะยอม โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 

และโรงเรียนวัดสันป่าเหียง รวมจำนวน 12 คน 

2. ผู้อำนวยการโรงเรียนตามข้อ 1 จำนวน 4 คน 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียน
ตามข้อ 1  ตามจำนวน 
4. โรงเรียนต้นแบบการสอนอ่านด้วยหลักการ 
“InDiCaP” จำนวน 4 โรง 

1. การประเมินความ
ต้องการจำเป็น 
2. การสังเกตชั้นเรียน 
3. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
4. การทดสอบ 
 
 
 
 

 

1. แบบประเมิน 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบสังเกตชั้นเรียน 
4. รูปแบบนิเทศแบบ “ช่วยเหลือ
และร่วมทำ : Facilitative 
Coaching Empowerment ภายใต้
หลักการ “InDiCaP”เพ่ือพัฒนาการ
อ่าน 
5. แผนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
อ่านของช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียน
เป้าหมาย 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcomes)                              
1. คุณภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 ประกอบด้วย  
     1.1) การอ่านออก 

     1.2) การอ่านเป็น 

2. ความสามารถทางการสอนอ่านของครูชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนวัดบ้านม้า 

โรงเรียนวัดสันคะยอม โรงเรียนวัดสันป่าเหียง และ

โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 

3. ความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของการสอนอ่าน

ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนตามข้อ 2 

1. ประเมินความสามารถ

ทางการสอนอ่านของครู

โรงเรียนวัดบ้านม้า 

โรงเรียนวัดสันคะยอม 

โรงเรียนวัดสันป่าเหียง และ

โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 

2. ทดสอบคุณภาพการอ่าน

ของนักเรียนโรงเรียนตาม

ข้อ 1 

3. ประเมินความเชื่อมโยง

ของการสอนอ่านของครูชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3         

ในโรงเรียนตามข้อ 1 

1. แบบประเมินความสามารถ

ทางการสอนอ่านของครูโรงเรียน

เป้าหมาย 

2. แบบทดสอบคุณภาพการอ่าน 

ของนักเรียนโรงเรียนเป้าหมาย 

3. แบบประเมินความเชื่อมโยง       

ของการสอนอ่านของครูชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียน

เป้าหมาย 

 

 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเครือข่ายที่รับผิดชอบ   จำนวน  4  โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านม้า โรงเรียน
วัดสันคะยอม โรงเรียนวัดสันป่าเหียง และโรงเรียนวัดขี้เหล็ก 
          หมายเหตุ : เงื่อนไขการได้มาของกลุ่มเป้าหมายคือ ครูทั้งสามระดับช้ันเต็มใจเข้าร่วมโครงการ 
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
 5) ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)   - 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    (*** ไม่ขอใช้งบประมาณของทางราชการ) 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1.1 ออกแบบรูปแบบการนิเทศ 
ฯ  
1.2 ออกแบบหลักการ
พัฒนาการอ่าน InDiCaP 
1.3 เชื่อมโยงรูปแบบการนิเทศ 
ฯ และหลักการพัฒนาการอ่าน 
2. กำหนดโครงการ/แผนงาน 
3. สื่อสารไปยังโรงเรียนใน
เครือข่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือ
กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
4. เตรียมเอกสาร/เครื่องมือ 

โรงเรียน
กลุ่ม 

เป้าหมาย
ใน

เครือข่าย
ที่

รับผิดชอ
บ   

จำนวน  4  
โรง 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2 การดำเนินงาน (D)  
2.1 แจ้งหนังสือราชการไปยัง

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

2.2 เข้าไปยังโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือกำหนดแผนงาน/โครงการ

ร่วมกันระหว่างครู ศึกษานิเทศก์ 

และผู้บริหาร 

2.3 วิพากษ์แผนงาน/โครงการ 

ร่วมกันระหว่างครู ศึกษานิเทศก์ 

และผู้บริหาร 

 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2.4 ดำเนินกิจกรรมการนิเทศ

แบบ “ช่วยเหลือและร่วมทำ : 

Facilitative Coaching 

Empowerment ด้วยหลักการ 
“InDiCaP”  
2.5 สังเกตชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นที่
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก 
2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 การตรวจสอบ (C)    
3.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน 
    (1) จุดพัฒนา 
    (2) จุดที่ยังเป็นปัญหา 
3.2 กำหนดจุดแก้ไข/พัฒนา 
 

 
 

-  / 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
4.1 นำจุดแก้ไข/พัฒนา มา
พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
4.2 เข้าสู่วงรอบของการ
ดำเนินการต่อไปอีกครั้ง 
4.3 สรุป รายงานการดำเนิน
โครงการ 

 - 
 
 
 
 
 

 / /  / 
 
 
 
 
  

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  -  - - - 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 

การวางแผน (P) 
1.1 ออกแบบรูปแบบการนิเทศ ฯ  
1.2 ออกแบบหลักการพัฒนาการ
อ่าน InDiCaP 
1.3 เชื่อมโยงรูปแบบการนิเทศ ฯ 
และหลักการพัฒนาการอ่าน 
2. กำหนดโครงการ/แผนงาน 
3. สื่อสารไปยังโรงเรียนใน
เครือข่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย 
4. เตรียมเอกสาร/เครื่องมือ 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

2 

การดำเนินงาน (D)  
2.1 แจ้งหนังสือราชการไปยัง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2.3 เข้าไปยังโรงเรียนเป้าหมาย 
เพ่ือกำหนดแผนงาน/โครงการ
ร่วมกันระหว่างครู ศึกษานิเทศก์ 
และผู้บริหาร 
2.3 วิพากษ์แผนงาน/โครงการ 
ร่วมกันระหว่างครู ศึกษานิเทศก์ 
และผู้บริหาร 
2.4 ดำเนินกิจกรรมการนิเทศแบบ 
“ช่วยเหลือและร่วมทำ : 
Facilitative Coaching 
Empowerment ด้วยหลักการ 
“InDiCaP”  
2.5 สังเกตชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นที่
พฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตชั้นเรียน 

3 

การตรวจสอบ (C)    
3.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตชั้นเรียน 
    (1) จุดพัฒนา 
    (2) จุดที่ยังเป็นปัญหา 
3.2 กำหนดจุดแก้ไข/พัฒนา 

- - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

4 

การปรับปรุงพัฒนา (A) 
4.1 นำจุดแก้ไข/พัฒนา มา
พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการ 
4.2 เข้าสู่วงรอบของการดำเนินการ
ต่อไปอีกครั้ง 
4.3 สรุป รายงานการดำเนิน
โครงการ 

- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

รวมทั้งสิ้น (ไม่ใช้งบประมาณ) - - - - - - 
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โครงการ “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรพีพร  เลาหกุล 
โทรศัพท/์โทรสาร 0888504553   E-mail  rapee8836@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

     (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง  
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือ 
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่
ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยผลการหารือสรุปได้ว่า
การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”  
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 

    (2)  ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณธรรม
ในสังกัด สพป.ลำพูน. เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน ,  
3. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.
ลำพูน เขต 1 เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดี อย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจใน
การทำความดีมีความพอเพียง มีความกตัญญู  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ และมี
อุดมการณ์คุณธรรม 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

2. อันดับที่ 40, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณธรรมใน
สังกัด สพป.ลำพูน. เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน, 3. เชิง
คุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน 
เขต 1 เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี อย่าง
เป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดีมีความ
พอเพียง มีความกตัญญู  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  : (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก ด้านคุณธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน ครูและนักเรียนมี
ความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมาคาราวะ สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าเรียน 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 
 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณธรรมใน
สังกัด สพป.ลำพูน. เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน , 3. เชิง
คุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 
1 เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี อย่าง
เป็นธรรมชาติ  และภูมิ ใจในการทำความดีมีความ
พอเพียง มีความกตัญญู  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณธรรมใน
สังกัด  สพป.ลำพูน. เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน ,  
3. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน 
เขต 1 เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมี เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ งคุณธรรมความดี   
อย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดีมีความ
พอเพียง มีความกตัญญู  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณธรรมในสังกัด 
ส พ ป .ล ำ พู น . เข ต  1  จ ำ น ว น  8 8  โ ร ง เรี ย น ,  
3. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน 
เขต 1 เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมี เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ งคุณธรรมความดี   
อย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดีมีความ
พอเพียง มีความกตัญญู  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : .. ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม.  
  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ( / )  เป้าหมายรวม 
     2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
  ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
     ( / )  5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
                 ( / )  เป้าหมายรวม 

     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย 
                            และภูมิใจในชาติ 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ สพฐ ผู้เรียนมีคุณภาพมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
o  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด  ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
o ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง  
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และตามพระราชประสงค์  
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่  
ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยผลการหารือสรุปได้ว่า
การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”  
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ 
เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ  
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสร้างเครือข่ ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือ 
จากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  
เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนา
ใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพ่ิมขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุผลสำเร็จ 
2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า

แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

• โรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน. เขต 1 จำนวน  88 โรงเรียน 

• ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 88 คน 

• ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 88 คน 

• นักเรียนร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
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• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

• ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 
เกิดความตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี 
อย่างเป็นธรรมชาติ และภูมิใจในการทำความดีมีความพอเพียง มีความกตัญญู  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ให้บรรลุผลสำเร็จ 
2.ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและ
ภูมิใจในการทำความดี 

1. นิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 

1. แบบนิเทศติดตาม 
2. แบบฟอร์มการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566 

                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) มีโรงเรียนในสังกัดทุกโรงร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
จำนวน 88  โรงเรียน  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน(P) 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  

สถาน 
ศึกษา 88

โรง 

 
- 
 
 
 
 

 
/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ การ
ดำเนินงานการพัฒนาโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1  
3. จัดทำร่างเครื่องมือการ
ดำเนินงานการพัฒนาโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 การดำเนินงาน(D) 
ดำเนินงานตามกิจกรรมที่
กำหนด  ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมโครงการสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง ประกอบด้วย
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1. โครงงานพัฒนา 
จริยคุณ 
กิจกรรมที่ 2. คืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 
กิจกรรมที่ 3.ค่ายยุวชนคน
คุณธรรม(ระดับ รร.) 
กิจกรรมที่ 4. ครอบครัว
คุณธรรม 
2.2 กิจกรรม โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู 
โรงเรียนคุณธรรมประกอบด้วย
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 คุรุชน คนคุณธรรม
(ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) 

 
 
 

ครูและ
คณะทำงา

น 102 
คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

38,070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

38,070 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
กิจกรรมที่ 2. พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร
และด้านการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม(สำหรับ
ผู้บริหารและครู) 
2.3 กิจกรรม โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม ประกอบด้วยกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดีมีที่ยืน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศ 
กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

 
 
 
 
 

88 โรง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30,820 
 

 
 
 
 
 

3,840 

 
 
 
 
 

5280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21,700 

3 การตรวจสอบ(C) 
นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียน สพฐ. ของ 
สถานศึกษา 

 
88 โรง 

 
- 

   
/ 

 
/ 

4 การปรับปรุงและพัฒนา(A) 
สรุปผลและการนำผลการ
ติดตามมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

     
/ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  68,880 3,840 5,280 - 59,770 
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  2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การวางแผน(P) 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ การ
ดำเนินงานการพัฒนาโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1  
3. จัดทำร่างเครื่องมือการ
ดำเนินงานการพัฒนาโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ลำพูน เขต 1  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 การดำเนินงาน(D) 
2.1 กิจกรรมโครงการสร้างคนดีให้
บ้านเมือง ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู 
และผู้เกี่ยวข้อง โดยชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานโครงงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ให้ ผู้บริหารทราบ
ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
2) การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำ 
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
ให้กับนักเรียน โครงการโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ค่าใช้จ่าย 
1.1) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 
วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 
102 คนๆ ละ 150 บาท 1 วัน เป็น
เงิน 15300 บาท 
1.2)ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ 
ละ 600 บาท 5 คน เป็นเงิน 
18,000 บาท 
1.3) ค่าวัสดุประกอบการอบรม
ปฏิบัติการ 4,770 บาท 

 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 

 
15,300 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,770 

 
15,300 

 
 
 
 

18,000 
 
 

4,770 

 
15,300 

 
 
 
 

18,000 
 
 

4,770 

 รวมข้อ2.1 18,000 15,300 4,770 38,070  38,070 
 2.2 กิจกรรม โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู โรงเรียน
คุณธรรม  
กิจกรรมที่ 2.1.1 คุรุชน คน
คุณธรรม(ร่วมกับมูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน) 
-สพป.ลพ.1 ประกาศการคัดเลือก 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 คุรุ
ชน คนคุณธรรม (ผบ. 5 คน  
ครู 15 คน) 
-ผู้บริหาร ครู สมัครเข้ารับการ
พิจารณา 
-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก 
-ประกาศผลการคัดเลือก 
-สพป.ลพ.1 มอบเกียรติบัตร ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและส่งรายชื่อไปเขต
ตรวจราชการ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

-RT คัดเลือกผู้บริหาร 5 คน ครู 15 
คน/เขตตรวจราชการ 
-EMS คัดเลือกผู้บริหาร 5 คนครู 15 
คน/ภาค 
สพฐ. คัดเลือกผู้บริหาร 5 คน ครู 
15 คน 
-สพฐ. ประกาศและเชิดชูเกียรติ 
กิจกรรมที่ 2.2.2 พัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร
และด้านการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 
-สพป.ลพ.1 ประกาศการคัดเลือก
ด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี 
(ผบ.5 คน ครู 15 คน) 
-ผู้บริหาร ครู ส่งนวัตกรรมเข้ารับ
การพิจารณา 
-แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก 
-ประกาศผลการคัดเลือก 
-เขต.คัดเลือกด้านการบริหาร 5 
นวัตกรรม ด้านการเรียนการสอน
ของครู 5 นวัตกรรมระดับเขต 
-RT คัดเลือก 5 นวัตกรรม/เขต
ตรวจราชการ 
-EMS คัดเลือก 5 นวัตกรรม/ภาค 
สพฐ. คัดเลือก 5 นวัตกรรม
ระดับประเทศ 
-สพฐ. ประกาศและเชิดชูเกียรติ 
การดำเนินกิจกรรมที่ 2.1.1 และ
2.2.2 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1)แจ้งโรงเรียนดำเนินการ 
2)แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3)ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 
4)ประกาศผลการดำเนินการระดับ
เขตพ้ืนที ่ 
5) จัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ
(กิจกรรม2.1.1และ2.2.2) 
6)มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับการ
คัดเลือก(กิจกรรม2.1.1และ2.2.2) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 2.3 กิจกรรม โครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดีมีที่ยืน 
-การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับ 
สถานศึกษา ผบ. ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของ รร. 
โดย 
-โรงเรียนตรวจสอบการดำเนินงาน
ด้วยตนเองระดับ 1 ดาวและรายงาน
ผลการรับรองตรวจสอบตนเองของ
โรงเรียน 
-โรงเรียนส่งผลงานขอรับการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2-
4 ดาว 
-เขตพ้ืนที่ ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงานของ รร ระดับ 1 ดาว 
-เขตพ้ืนที ่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามเกณฑ์ระดับ 2 ดาว 
-เขตพ้ืนที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

นิเทศการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามเกณฑ์ระดับ 3-4ดาวและ
ประกาศผลการตรวจสอบของ สพท. 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่ 1 
1)ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มประชุมคณะกรรมการ
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2-
4 ดาว  10 คนๆ ละ 130 บาท 1 
วัน เป็นเงิน 1,300 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียน
ตามเกณฑ์ระดับ 2-3 ดาว จำนวน 
38 โรง กรรมการโรงละ 3 คนๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 13,680 บาท 
3) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ เป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าพาหนะ การ
ประเมินการดำเนินงานของร.ร.ที่
ขอรับการประเมิน โรงเรียน
คุณธรรม ระดับ 3 ดาวจากเขต
ตรวจราชการที่ 15 
จำนวน 6 โรง  
-ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการ
ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 โรงละ 
3 คนๆ ละ 840 บาท เป็นเงิน 
15,120 บาท 
-ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่  6โรง ๆ ละ 1 คน ๆ 
ละ 120 บาท เป็นเงิน 720 บาท 
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 รวม ข้อ 2 29,520 1,300  30,820  30,820 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

3 การตรวจสอบ(C) 
1.นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการ
พัฒนาโครงการโรงเรียน สพฐ. ของ 
สถานศึกษา  

      

4 การปรับปรุงและพัฒนา(A) 
1.สรุปผล เพ่ือนำผลการติดตามมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

      

 รวมทั้งสิ้น 47,520 16,600 4,770 68,880  68,880 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ  “ยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรยีน (RT)” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวลัยลักษณ์  แก้วมณี   
โทรศัพท/์โทรสาร  0903217987   E-mail  Khuan.walailuk@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

การยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ SPD₄CA ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2564 เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ 
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทย  
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอย  

ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ SPD₄CA ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2564 มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของ
ครูภาษาไทยชั ้น ป. 1 - 2 ของโรงเร ียนในสังกัด 



190 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
จำนวน 132 คน ได ้ร ับการน ิ เทศ ต ิดตามการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการอ่านการเขียน และฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA, 3. 
เชิงคุณภาพผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2564 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที ่ 40, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของครู
ภาษาไทยชั้น ป. 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 
132 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน
การเขียน และฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA, 3. เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2564 

แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา 
จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 

(2) เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
การยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน เป็นการพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยให้

สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการ

เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ SPD₄CA ส่งผลให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2564 ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของครู
ภาษาไทยชั้น ป. 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 
132 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน
การเขียน และฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA, 3. เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึ ้น และผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2564 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของครู
ภาษาไทยชั้น ป. 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 
132 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน
การเขียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA, 3. เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2564 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของครู
ภาษาไทยชั้น ป. 1 - 2 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 
132 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน
การเขียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA, 3. เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2564 

 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 (1)  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
             (5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                (3) มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพการศึกษา

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทางในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2560) ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
     ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ.ข้อ 8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด 1  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัด 11 ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 และจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมถึงลด
ความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active learning) มีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for learning) ทุกระดับ 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Learning loss 
 RT NT O-NET และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยเน้นจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้ผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตั้งแต่วัยเริ่มต้น เตรียมความพร้อมในการสอบและพัฒนาการประเมินผลใน
ชั้นเรียนที่สอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สมรรถนะที่ใช้ออกข้อสอบ โดยผ่านกระบวนการวัดและ
ประเมินผลในระดับชั้นเรียนด้วยกระบวนการที่ผู้สอนได้พยายามออกแบบและใช้เครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู้ ระบุและวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนในวิธีการ
ปรับปรุงผลงานและปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของผู ้เรียนไปในทิศทางที ่ถูกต้อง รวมถึงมุ ่งเน้นให้ผู ้สอนเข้าใจ
จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนสามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผล 
การวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนเป็นข้อมูลสำหรับผู้สอนในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องของผู้เรียน หรือทำการพัฒนา
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ อีกทั้งได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) และปีการศึกษา 2563 รายละเอียด ดังนี้  

เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า  
ด้านการอ่านออกเสียง (59.89)  ระดับประเทศ (69.95)  ต่ำกว่า (-10.06)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (60.84)  ระดับประเทศ (72.79) ต่ำกว่า (-11.95) 
รวม 2 ด้าน (60.37)   ระดับประเทศ (71.38) ต่ำกว่า (-11.01)  

เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) พบว่า 
ด้านการอ่านออกเสียง (59.89)  ระดับ สพฐ.(69.04) ต่ำกว่า (-9.15)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (60.84)  ระดับ สพฐ.(72.30)  ต่ำกว่า (-11.46) 
รวม 2 ด้าน (60.37)   ระดับ สพฐ.(70.67) ต่ำกว่า (-10.30)  

เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563 พบว่า 
ด้านการอ่านออกเสียง (59.89)  ปีการศึกษา 2563 (71.07) ลดลง (-10.66)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (60.84)  ปีการศึกษา 2563 (70.55)  ลดลง (-10.23) 
รวม 2 ด้าน (60.37)   ปีการศึกษา 2563 (70.81) ลดลง (-10.44)  

จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ต่ำกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด 
(สพฐ.) และปีการศึกษา 2563  
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และเม่ือพิจารณาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ย้อนหลังในปีการศึกษา 2563 และ
ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด(สพฐ.) และปีการศึกษาที่ผ่านมา รายละเอียด ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2563  
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า  

ด้านการอ่านออกเสียง (70.55)  ระดับประเทศ (74.14)  ต่ำกว่า (-3.59)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (71.07)  ระดับประเทศ (71.86) ต่ำกว่า (-0.79) 
รวม 2 ด้าน (70.81)   ระดับประเทศ (73.02) ต่ำกว่า (-2.21)  

เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) พบว่า  
ด้านการอ่านออกเสียง (70.55)  ระดับ สพฐ.(74.13) ต่ำกว่า (-3.58)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (71.07)  ระดับ สพฐ.(72.23)  ต่ำกว่า (-1.16) 
รวม 2 ด้าน (70.81)   ระดับ สพฐ.(73.20) ต่ำกว่า (-2.39)  

เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 พบว่า  
ด้านการอ่านออกเสียง (70.55)  ปีการศึกษา 2562 (53.52)  เพ่ิมข้ึน (+17.03)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (71.07)  ปีการศึกษา 2562  (64.53) เพ่ิมข้ึน (+6.54) 
รวม 2 ด้าน (70.81)   ปีการศึกษา 2562 (59.02) เพ่ิมข้ึน (+11.79)  

ปีการศึกษา 2562  
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า  

ด้านการอ่านออกเสียง (53.52)  ระดับประเทศ (68.50)  ต่ำกว่า (-14.98)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (64.53)  ระดับประเทศ (72.81) ต่ำกว่า (-8.28) 
รวม 2 ด้าน (59.02)   ระดับประเทศ (70.66) ต่ำกว่า (-11.64)  

เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) พบว่า  
ด้านการอ่านออกเสียง (53.52)  ระดับ สพฐ.(67.49) ต่ำกว่า (-13.97)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (64.53)  ระดับ สพฐ. (72.51)  ต่ำกว่า (-7.98) 
รวม 2 ด้าน (59.02)   ระดับ สพฐ.(70.00) ต่ำกว่า (-10.98)  

เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) พบว่า  
ด้านการอ่านออกเสียง (53.52)  ปีการศึกษา 2561 (59.40) ลดลง (-9.90)  
ด้านการอ่านรู้เรื่อง (64.53)  ปีการศึกษา 2561 (67.01)  ลดลง (-3.70) 
รวม 2 ด้าน (59.02)   ปีการศึกษา 2561 (63.21) ลดลง (-6.63)  

จะเห็นได้ว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า
ระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.) แต่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนปีการศึกษา 2562  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.) และปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
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 ในภาพรวม ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับสังกัด 
(สพฐ.) อย่างต่อเนื่อง และเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพที่กำหนดขึ้น ดังนี้ 

ดีเยี่ยม  คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.)  
  และปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ดีมาก  คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.) หรือ 
  ปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 2 ระดับ 
ดี  คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
  หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ระดับ 
พอใช้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
  หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ระดับ 
ปรับปรุง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
  หรือปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 2 ระดับ 
ปรับปรุงเร่งด่วน คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำว่ากว่าระดับระดับประเทศ ระดับสังกัด (สพฐ.)  
  และปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 พบว่า ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2562 ควรปรับปรุงความสามารถด้านการอ่าน  
ของผู้เรียนเร่งด่วน ส่วนในปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับพอใช้ 

(สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 2565) ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) เป็นผลของการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-
19 ทำให้สถานศึกษาจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงมีผลทำให้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ  
ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  
เป็นต้น ทั้งนี้ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ทำให้เด็กต้องสูญเสียอะไรบ้าง 

1. ขาดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน และทักษะการคิดคำนวณ 
เป็นทักษะที่ต้องรับการพัฒนาจากคุณครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา แต่เนื่องจากการสอนแบบออนไลน์
เลยไม่สามาถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขาดระเบียบวินัยความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กอนุบาลหรือเด็กประถม เมื่อตอนที่ยังไปโรงเรียนได้ 
เด็กจะถูกฝึกจากโรงเรียน มีแรงจูงใจจากเพื่อน ๆ และคุณครู เมื่อเด็กมีวินัยทำตามกฎของโรงเรียน ของห้องเรียน  
ก็จะได้รับคำชม เป็นกลไกหนึ่งในการหล่อหลอมเขา  

3. มีปัญหาพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร เมื่อเด็กต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านมักจะไม่ค่อยได้คุยกับใคร 
นอกจากพ่อแม่ก็ไม่ได้เล่นกับเพ่ือน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคุณครู การดู YouTube เล่น iPad หรือเล่นเกมไม่ได้พัฒนา
ทักษะภาษาของเด็ก ๆ เมื่อต้องกลับเข้าสู่โรงเรียน ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และศักยภาพในการใช้ภาษาของเขา
ก็จะลดลง 
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4. ทักษะด้านความสัมพันธ์ถดถอยระหว่างเด็กกับโรงเรียน เด็กบางคนอยู ่บ้านจนเกิดความเคยชิน  
ถ้าถึงวันที่ต้องไปโรงเรียนอาจเกิดภาวะ School Phobia หรือกลัวหรือไม่ชอบการไปโรงเรียน 

5. บุคลิกภาพบางอย่างไม่ได้รับการพัฒนา เมื ่ออยู ่บ้านนานเกินไป เด็กจะขาดทักษะการเข้าสังคม  
ซึ่งการเข้าสังคม การคบเพื่อน การทำกิจกรรมกับเพ่ือนของเด็ก ๆ เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างหนึ่งของเขา   

จากสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และตลาดคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน 
ของผู้เรียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียด และสุขภาพจิตของผู ้เรียน โดยมอบหมายให้กลุ ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินงานดังกล่าว  

จากสภาพปัญหาการบริหารจัดการเรียนรู ้และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงประสานความร่วมมือกับกลุ่มง านต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยนำรูปแบบการนิเทศ PIDCA ของนางวลัยลักษณ์  แก้วมณี ศึกษานิเทศกลุ่ม
งานวัดผลประเมินผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน ซึ่งมีขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P)    
ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำ    
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ (Doing-D)   
ขั้นที่ 4 สะท้อนผล (Check-C)   
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงและรายงานผล (Action-A) 
 

2) วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน 

และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA  
(2) เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
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3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
(1) ร้อยละ 80 ของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 132 คน 
ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน
การเขียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA  

(2) ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 1,432 คน 
เข้ารับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียนและฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบ 

SPD₄CA ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2564 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
(1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน เสริมสร้างพื้นฐานการอ่านเขียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้น
เรียนถัดไป 

(2) ครูนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้นำข้อมูลการสอบนักเรียนเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

(3) โรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีข้อมูลไปใช้ในการวางแผน 
ปรับปรุง และพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านการ
อ่านของผู้เรียน 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) ร้อยละ 80 ของครูภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 

ตรวจสอบข้อมูล 

 

แบบนิเทศ ติดตามการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการอ่านการเขียน และ
ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการ
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
132 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน 
และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ 
PIDCA  

เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบ
การนิเทศ PIDCA 

2) ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 โรงเรียน นักเรียน 
จำนวน 1,432 คน เข้ารับการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

ตรวจสอบข้อมูล 

 

แบบสำรวจข้อมูล  
ระบบ NT Access 
 

  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

(1) ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน จำนวน 132 คน  

(2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 1,432 คน 

(3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 89  
โรงเรียน 

(4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
1 การวางแผน (P) 

- ประชุมคณะทำงาน 

-  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2 การดำเนินงาน (D)  

- แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบ  

      

- ประชุมชี้แจงคณะกรรม 
การระดับศูนย์สอบ 

      

- จัดทำสำเนาแบบทดสอบ
ประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน  

1,432 คน 30,000  30,000   

- สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

88  
สนามสอบ 

     

- รับ-ส่งข้อสอบและ
กระดาษคำตอบจาก สพป.ลำพูน 
เขต 1– ศูนย์ประสานการสอบ
ประจำเครือข่าย (8 เครือข่ายฯ) 

8 
เครือข่าย

ฯ 
     

- สถานศึกษาประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) 

88 
โรงเรียน 

12,600  12,600   

- ติดตาม ตรวจเยี่ยมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) 

15 คน      

3 การตรวจสอบ (C)    

- ตรวจสอบการประมวลผลการ
ประเมินของสนามสอบ  

15 คน      

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

- รายงานผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565  

1 เล่ม 200   200  

รวมงบประมาณ   42,800   42,600 200  



200 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน          
และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA และการนำผลการประเมิน RT NT  
O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1 การวางแผน (P) 

- ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการจะเป็น 

20 คน      

 - สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ       

 - จัดทำแผนนิทศ       

 - ประชุมคณะทำงาน       

2 การดำเนินงาน (D)  

- นิเทศ ติดตามการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการอ่าน  
การเขียน และฟ้ืนฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน     
ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA 

88
โรงเรียน 

 
     

 - ส่งเสริมสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)   
ด้านการนำผลการประเมิน
ระดับชาติ RT NT O-NET ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการวัดและประเมินผลใน 
ชั้นเรียน 

1 
โรงเรียน 

     

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผล 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้         
และการนำผลการประเมิน RT 
NT O-NET ไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ

103 คน 16,730   16,730  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 การตรวจสอบ (C)    

- ตรวจสอบ ประมวลผลการนิเทศ 
ติดตาม และการนำผลการ
ประเมิน RT NT O-NET ไปใช้ฯ 

88 
โรงเรียน 

     

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

- รายงานผลการนำผลการประเมิน 
RT NT O-NET ไปใช้ฯ 

1 เล่ม 200    200 

รวมงบประมาณ  16,930   16,930 200 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  59,730   42,600 16,930 200 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
2 จัดทำสำเนาแบบทดสอบ 

- ค่าจัดทำสำเนาแบบทดสอบ 
จำนวน 1,432 ชุด ๆ ละ 20 
บาทเป็นเงิน 28,640 บาท 

- บรรจุซอง จำนวน 105 ชุด ละ 
12.55 บาท เป็นเงิน 1,360 บาท 

 

30,000  25,000 5,000 30,000 

4 สถานศึกษาประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
สำหรับคณะกรรมการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) จำนวน 105 คนๆ 
ละ 120 บาท 

12,600 

 
 
 
 

 
 

 12,600  12,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

4 รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย 

- ค่าจัดทำรายงานผลการประเมิน 
จำนวน 1 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

 200  200  200 

รวม 12,600 30,200  37,800 5,000 42,800 
หมายเหตุ 

1. ถัวจ่ายทุกรายการ 
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 5,000 บาท เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2565 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านการเขียน             
และฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยรูปแบบการนิเทศ PIDCA และการนำผลการประเมิน RT NT O-NET 
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผล 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำ
ผลการประเมิน RT NT O-NET ไป
ใช้วางแผนพัฒนา 

- จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ
ครูผู้เข้าร่วมประชุมและ 
คณะทำงาน จำนวน 103 คนๆ 
ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,450 
บาท 

- จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,280 
บาท 

-  

 

 
 
 
 

15,450 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,280 

 
 
 
 

15,450 
 
 
 
 
 

1,280 

 

 
 

15,450 
 
 
 
 
 

1,2080 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

8 รายงานผลการพัฒนาครู 

- ค่าจัดทำรายงาน จำนวน 1 เล่ม 
ๆ ละ 200 บาท  

 200  200  200 

รวมงบประมาณ  15,650 1,280 16,930  16,930 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,600 15,850 1,280 54,730 5,000 59,730 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ  “ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  (National Test: NT)” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางฉันทนา มุ่นอินต๊ะ 
โทรศัพท์/โทรสาร  0903196096  E-mail : Chantana.mun@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
(2)  ประเด็น ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

          โครงการนี ้เน้นผลลัพธ์ที ่ตัวผู ้เรียน รวมทั้งมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  
ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดและประเมินผลในเชิงทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                โครงการนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการวัดผลการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็น  
รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น โดยการพัฒนาทัศนคติและ
แรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำ
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 87 คน ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT), 3. เชิงคุณภาพ ครูได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 
 
 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 87 คน ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT), 3. เชิงคุณภาพ ครูได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึง  
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
          โครงการนี้ส่งเสริมให้ครูเปลี่ยนโฉมให้เป็นครูยุคใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท และทันต่อการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู ้ผ่านการปฏิบัติที ่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการ
ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนการผ่านการทดสอบสมรรถนะในระดับสูงตาม
มาตรฐาน 
 

1.  ร ้อยละ 100,  2 . เช ิ งปร ิมาณ คร ูผ ู ้ สอนชั้น
ประถมศ ึกษาป ีท ี ่  3 จำนวน 87 คน ได ้ร ับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เ ช ิ ง ร ุ ก  (Active Learning) เพ ื ่ อยกระด ับผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT), 3. เชิงคุณภาพ ครูได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในการยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เช ิงปริมาณ ครูผ ู ้สอนชั้น
ประถมศ ึกษาป ีท ี ่  3 จำนวน 87 คน ได ้ร ับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เ ช ิ ง ร ุ ก  (Active Learning) เพ ื ่ อยกระด ับผลการ
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT), 3. เชิงคุณภาพ ครูได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในการยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 .  ร ้ อยละ 90 ,  2  . เช ิ งปร ิมาณ คร ูผ ู ้ สอนชั้ น
ประถมศ ึกษาป ีท ี ่  3 จำนวน 87 คน ได ้ร ับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เ ช ิ ง ร ุ ก  (Active Learning) เพ ื ่ อยกระด ับผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT), 3. เชิงคุณภาพ ครูได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ในการยกระดับผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

 
 

หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 (1)  เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 (5)  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
             การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ 1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1 
        กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
        ตัวช้ีวัด   ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21* 

 

 

 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



207 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

จุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์กับ

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active learning) มีการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for learning) ทุกระดับ 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 RT NT O-NET และเรื่องการอ่านออกเขียนได้ 

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
      ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้  
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งที่ต้องตระหนัก เห็นคุณค่าและดำเนินการ การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่นำไปสู่การมีสมรรถนะ
เพื่อการดำรงอยู่ตามแนวทางสี่เสาหลักด้านการศึกษาขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) น ั ้นค ือ  Learn to 
know, Learn to do, Learn to be, Learn to live together : รู้แล้วทำได้ ดำรงตนอยู่ด้วยดี และมีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีคุณค่า การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงถือว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 
                    นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่สอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ได้กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาเป็นการสอบวัดความสามารถของผู้เรียน คือ 
ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และตั ้งแต่ปีการศึกษา 2564 สำนักทดสอบ 
ทางการศึกษาได้ปรับเปลี่ยนการทดสอบที่มุ่งวัดคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551และ(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยใช้ข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์ คือ ความสามารถ  
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงดำเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการทดสอบที่สะท้อน
คุณภาพผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
ในการกำหนดนโยบายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และวางแผนในการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลการประเมิน
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คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในระดับสถานศึกษา  

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการ

ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 87 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  จำนวน  1,320 คน จำนวน 87 โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สมัครใจเข้ารับการประเมินความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
  3) ผลการประเมินคุณภาพการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีสารสนเทศความสามารถพ้ืนฐานจำเป็นที่ 
เป็นสมรรถนะสำคัญ ในด้านความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1.  สถานศึกษาในสังกัด มีสารสนเทศท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้าน 

ภาษาไทย และความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. ครูผู้สอนนำกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ 

ยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
3.  นักเรียนมีผลการประเมินภาพผู้เรียน (NT) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-  ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ได้รับการพัฒนา

- ตรวจสอบ ข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- จัดทำสารสนเทศ 

แบบรายงานข้อมูล 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือยกระดับผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 87 
โรงเรียน เข้ารับการประเมินประเมินภาพ
ผู้เรียน (NT) 
- ร้อยละ 50 ของนักเรยีนมีผลการ
ประเมินภาพผู้เรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

- กำหนดจุดร่วมพัฒนาระหว่าง
โรงเรียนในสังกัด 
และเฉพาะรายของโรงเรียน 
 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
นักเรียน คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  

5) ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
           ข้อมูลความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
ด้านภาษาไทย ร้อยละ  49.49   ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ  41.98 รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 45.47 
            ข้อมูลความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  
ด้านภาษาไทย ร้อยละ 48.74  ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ  44.15 รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 46.46 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
1 การวางแผน (P) 

- ประชุมคณะทำงาน 
      

2 การดำเนินงาน (D)  

- แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบ  

      

- ประชุมชี้แจงคณะกรรม 
การระดับศูนย์สอบ 

25 คน       

- จัดทำสำเนาแบบทดสอบ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

1,320 คน 29,000  29,000   

- จัดทำสำเนาแบบทดสอบ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

1,320 คน 29,000  29,000   

- สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับสนามสอบ 

50  
สนามสอบ 

     

- สถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจข้อสอบและ
บันทึกผลการทดสอบ 

70 คน      

- รับ-ส่งข้อสอบและ
กระดาษคำตอบจาก สพป.ลำพูน 
เขต 1– ศูนย์ประสานการสอบ
ประจำเครือข่าย (8 เครือข่ายฯ) 

8 
เครือข่ายฯ 

     

- สถานศึกษาประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) 

88 
โรงเรียน 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 

- คณะกรรมการดำเนินการ
ทดสอบ 

90 10,800  10,800   

- ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

15 คน      

3 การตรวจสอบ (C)    

- ตรวจสอบและประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน  

50 คน      

 - วินิจฉัยและบันทึกคะแนนผลการ
ประเมินและนำเข้าในระบบ NT 
Access 

64 คน 7,680  7,680   

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565  

3 เล่ม 600   600  

รวมงบประมาณ   77,080  76,480 600  
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
1 การวางแผน (P) 

- วางแผนจัดกิจกรรม 
ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดสอบ 

20 คน      

 - วางแผน/สร้างสื่อในการพัฒนา
ครใูนการพัฒนาผลการประเมิน 
(NT) โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก
(Active Learning) 

      

 - ประชุมคณะทำงาน  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2 การดำเนินงาน (D)  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนเพ่ือจัดทำแนวการพัฒนา
ผลการประเมิน (NT) โดยใช้
รูปแบบการสอนเชิงรุก(Active 
Learning)  

ครูผู้สอน 
18 คน 
คณะทำ 
งาน 15คน 
รวม 33คน 

 

3,960 
 
 
 
 

  

3,960 
 
 
 
 

 

 - จัดทำแนวการพัฒนาผลการ
ประเมิน (NT) โดยใช้รูปแบบการ
สอนเชิงรุก(Active Learning)  

      

 - ประชุมครูผู้สอนชั้น ป.3 เพื่อ
ชี้แจงการใช้แนวแนวการพัฒนา
ผลการประเมิน (NT) โดยใช้
รูปแบบการสอนเชิงรุก(Active 
Learning) (ผ่านระบบ Online) 

88 คน 
 
 
 

     

3 การตรวจสอบ (C)    

- ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม การนำ
แนวการพัฒนาผลการประเมิน 
(NT) โดยใช้รูปแบบการสอนเชิง
รุก(Active Learning) ไปใช้ฯ 

88 
โรงเรียน 

 
 
 

    
 
 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

- รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
และการนำผลการนำแนวการ
พัฒนาผลการประเมิน (NT) โดย
ใช้รูปแบบการสอนเชิงรุก(Active 
Learning) ไปใช้ฯ 

3 เล่ม 600    600 

รวมงบประมาณ  4,560   3,960 600 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  81,640  76,480 4,560 600 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับ

ศูนย์สอบ ผ่านระบบ online 
      

2 
 

จัดทำสำเนาแบบทดสอบ 

- ค่าจัดทำสำเนาแบบทดสอบ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
พร้อมบรรจุซอง จำนวน 1,390 
ชุด ๆ ละ 20 บาทเป็นเงิน 
27,800 บาท 

- สำเนากระดาษคำตอบวิชา
คณิตศาสตร์จำนวน 1,390  
แผ่น ๆ 0.5 บาทเป็นเงิน 695 
บาท  

- สำเนาเฉลยแบบทดสอบ จำนวน 
10 ชุด เป็นเงิน 300 บาท 

- สำเนาเอกสาร สพฐ.3 จำนวน 
90 แผ่น ๆ ละ 0.5 บาท เป็นเงิน 
45 บาท 

- สำเนาเอกสาร สพฐ. 5 จำนวน 
90 แผ่น ๆ ละ 0.5 บาท เป็นเงิน 
45 บาท 

- สำเนาเอกสาร สพฐ.6 จำนวน 
90 แผ่น ๆ ละ 0.5 บาท เป็นเงิน 
45 บาท  

 

26,500  26,500 2,500 29,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

- ซองเปล่าบรรจุเอกสารขนาด A4 
จำนวน 14 ซอง เป็นเงิน 70 
บาท   

จัดทำสำเนาแบบทดสอบ 

- ค่าจัดทำสำเนาแบบทดสอบ 
ความสามารถด้านภาษาไทย
พร้อมบรรจุซอง จำนวน 1,390 
ชุด ๆ ละ 20 บาทเป็นเงิน 
27,800 บาท 

- สำเนากระดาษคำตอบวิชา
ภาษาไทย จำนวน 1,390  
แผ่น ๆ 0.5 บาทเป็นเงิน 695 
บาท  

- สำเนาเฉลยแบบทดสอบ จำนวน 
จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 300 
บาท 

- ซองเปล่าบรรจุเอกสารขนาด A4 
จำนวน 41 ซอง เป็นเงิน 205 บาท   

 26,500  26,500 2,500 29,000 

3 รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ
จาก สพป.ลำพูน เขต 1 – ศูนย์
ประสานการสอบประจำเครือข่ายฯ  
ค่ารับ-ส่งข้อสอบและ
กระดาษคำตอบจาก สพป.ลำพูน 
เขต 1 – ศูนย์ประสานการสอบ
ประจำเครือข่ายฯ (8 เครือข่ายฯ) 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

4 สถานศึกษาประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

- จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
สำหรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) จำนวน 91 
คนๆ ละ 120 บาท 

- จ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ
ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สนามสอบ จำนวน 15 คน  

 
10,800 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
10,800 

 
 
 
 
 

  
10,800 

 
 
 
 
 

5 - วินิจฉัยและบันทึกคะแนนผลการ
ประเมินและนำเข้าในระบบ NT 
Access จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับครู
ผู้เข้าร่วมประชุม และ คณะทำงาน 
จำนวน 64 คนๆ ละ 120 บาท 

 7,680  7,680  7,680 

6 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

- ค่าจัดทำรายงานผลการประเมิน 
จำนวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท 

 
 

600 
 
 

 
600 

 
 

600 

รวม 10,800 61,280  72,080 5,000 77,080 
กิจกรรมที่ 2 การยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
1 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอด

บทเรียนเพ่ือจัดทำแนวการพัฒนา
ผลการประเมิน (NT) โดยใช้รูปแบบ
การสอนเชิงรุก(Active Learning) 
จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่าง และเครื่องดื่มสำหรับครู

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,960 

  
 
 

 
3,960 

  
 
 

 
3,960 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม งบประมาณ  

ผู้เข้าร่วมประชุมและ คณะทำงาน 
จำนวน 33 คนๆ ละ 120 บาท  

 

2 - จัดทำแนวการพัฒนาผลการ
ประเมิน (NT) โดยใช้รูปแบบการ
สอนเชิงรุก(Active Learning)  

      

3 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม และ
การนำผลการนำแนวการพัฒนาผล
การประเมิน (NT) โดยใช้รูปแบบ
การสอนเชิงรุก(Active Learning) 
ไปใช้ฯ 

- ค่าจัดทำรายงานการพัฒนา 
จำนวน 3 เล่ม ๆ ละ 200 บาท  

 

 
 
 
 
 

600 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

600 

 

 
 
 
 

600 

รวมงบประมาณ  4,560  4,560  4,560 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,800 65,840  76,640 5,000 81,640 
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โครงการ  “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬารัตน์   ป้อมเสมา 
โทรศัพท/์โทรสาร  096-695-3917                  E-mail ;  juraratpomsema@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                     3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้จัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยคุณภาพ
ของผู้ เรียนในปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ 3Rs8Cs นอกจากนี้ทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันซึ่งโรงเรียน
จำเป็นต้องพัฒนาให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง องค์ความรู้  และ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา จึงนับเป็น
รากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ    
 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
      (1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
              เป้าหมาย : 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   

(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
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     (3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีเป้าหมายเพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เยาวชนไทยให้มีความรู้  ทักษะ 
กระบวนการการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สะเต็ม (STEM) สามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้
โด ย ใช้ โค ร งง าน เป็ น ฐ าน ต าม แ น ว ท า ง  STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  (3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2  วัน  แ ละตาม
ค่าใช้จ่ายที่กำหนด, 3. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education 
สอดคล้องกับทั กษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
(3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2 วัน และตามค่าใช้จ่ายที่
กำหนด, 3. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 

 
แผนย่อย   

การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
     (1) แนวทางการพัฒนา ภายใต้แผนย่อย ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
 (1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม   
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  (2) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 (3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 ครูสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น รวมถึงสามารถจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือ
พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ มีการเชื่ อมต่อ
และมีส่วนร่วม ส่งผลให้ครูและนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนตามแนวทาง Thailand 4.0 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education 
สอดคล้องกับทั กษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
(3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2 วัน และตามค่าใช้จ่ายที่
กำหนด, 3. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้
โด ย ใช้ โค ร ง ง าน เป็ น ฐ าน ต าม แ น ว ท า ง  STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  (3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2  วัน  และตาม
ค่าใช้จ่ายที่กำหนด, 3. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education 
สอดคล้องกับทั กษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
(3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2 วัน และตามค่าใช้จ่ายที่
กำหนด, 3. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 

 
 
 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ (120101V03) 
         ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้  

                     (120101F0304) 
 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 1) เป้าหมายรวม  1. ยกระดับคุณภาพของการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21  
                        เป้าหมายรวม 1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21     
จุดเน้น สพป.ลำพูนเขต 1 
     ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติที่ หลากหลายรูแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment  for Learning) 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     Active Learning 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากปัญหาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในปัจจุบันมีหลายประการที่สำคัญ
ได้แก่ จำนวนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ การประเมินผลทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติอันได้แก่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และ PISA ซึ่งเป็นชื่อย่อของ 
การทดสอบ Program for International Student Assessment โดยเป็นการทดสอบที่จัดขึ้นจากหน่วยงานของ 
OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) โดยผลการทดสอบบ่งชี้ ว่า
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ำโดยเฉลี่ย และการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไม่สนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่ง
ต้องการกำลังคนที่มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการบริการที่มี
การแข่งขันสูงในอนาคต ดังนั้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็น
ในการเร่งพัฒนากำลังคนที่ไม่เพียงแต่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี แต่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ อีกทั้ งมีทักษะที่พร้อมสำหรับโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการส่งเสริมการทำงานและประกอบอาชีพ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต สสวท.จึงปรับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีโดยกการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
รวมทั้งเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อไป  

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้นวัตกรรมเกิดขึ้น  
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้
หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการ
ตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรียนรู้
ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา การเน้น
กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งจากความสนใจอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนเองโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  

โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นโครงการที่ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และครูผู้สอนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการพัฒนาทั้งนี้เพ่ือให้เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  
มีความสามารถสร้างนวัตกรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครมูีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม  
(Co-creation) ให้กับผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น มีนวัตกรรม
หรือผลงานหรือโครงงานที่เกิดจากการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2 วัน และตามค่าใช้จ่ายที่กำหนด 

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดประชุม ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละ 80 ของครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์

นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-

creation) ให้กับผู้เรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือผลงานหรือโครงงานที่เหมาะสมกับวัย 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 
    ผ่านการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ 
    โดยใชโ้ครงงานเป็นฐานตามแนวทาง  
    STEM Education สอดคล้องกับ 
    ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    (3Rs8Cs) ภายในระยะเวลา 2 วัน และ 
    ตามค่าใช้จ่ายที่กำหนด 

1.  ทดสอบก่อน-หลัง การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ตามแนวทาง STEM Education 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
2. ตรวจผลงาน  

1. แบบทดสอบก่อน-หลัง การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs8Cs) 
2. แบบตรวจผลงาน  
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2.  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม 
    เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
    เป็นฐานตามแนวทาง STEM  
    Education สอดคล้องกับทักษะ 
    การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
    มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุม  
    ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. ร้อยละ 80 ของครูสามารถจัด 
   การเรียนรู้เชิงรุก (Active  
   Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์ 
   นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียน 
   โดยผ่านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ตรวจผลงาน แบบตรวจผลงาน 

4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
    สมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นใน 
    ศตวรรษท่ี 21 

สอบถาม แบบสอบถาม 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
ครูผู้สอนโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1   
          ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  

ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566  
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดด้ำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณารับรองหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู้

โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
เพ่ือให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพ่ือประกอบการขอมีและเลื่ อนวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ กค.ศ. กำหนด (ตามหนังสือจาก สพฐ. ที่ ศธ 04289/ว870 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หลักสูตร
ลำดับที่ 14 รหัส 64035) 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) เพ่ือให้ครูสามารถนำผลการพัฒนา 
มานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพ่ือประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่  กค.ศ. กำหนด  
(ตามหนังสือจาก สพฐ. ที่  ศธ 04289/ว870 ลงวันที่  9 สิงหาคม 2564 หลักสูตรลำดับที่  14 รหัส 64035)  
จำนวน 2 รุ่น ดังนี้  
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- รุ่นที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 - 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์
การประเมินและได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมให้ไว้ ณ วันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (จำนวน 12 ชั่วโมง) จำนวน 107 คน  

- รุ่นที่ 2 ระดับปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 9 - 10  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมให้ไว้ ณ วันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (จำนวน 12 ชั่วโมง) จำนวน 88 คน  

2.  ผู้เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง  
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) มีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 

3. ร้อยละ 100 สถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ครูปฐมวัย มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
5. ร้อยละ 100 ครูวิทยาศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 
6. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
7. ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีการสร้างผลงาน/นวัตกรรม 
8. การนิ เทศ ติดตามตรวจสอบ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

ตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 (3Rs8Cs) ทางกลุ่มไลน์   
กลุ่มเฟสบุ๊ค google Classroom google forms และลงพ้ืนที่ตามสถานศึกษา สำหรับการนำเสนอผลงาน  
best practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.ลำพูน เขต 1 มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โดยจัดตั้งกลุ่ม PBL & STEM Education LPN1 ทางกลุ่มเฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และศึกษานิเทศก์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ผลงานของครูที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประกอบไปด้วย  
ผังบูรณาการการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  แผนการจัดการเรียนรู้/บันทึกหลังสอน/วีดิทัศน์นำเสนอผลงาน หรือวิจัยในชั้นเรียน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ครูมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมและไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามท่ีกำหนดไว้ ได้ตรงตามระยะเวลา 

9. ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  ประจำปีงบประมาณ 2565 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 ระดับปฐมวัย 

ที ่ ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง โรงเรียน ชื่อผลงาน  ชั้น 

1 นางจุพาพร สายเปียง คร ู วัดขี้เหล็ก ผลไม้แปลงร่าง  อ.2 

2 นางนุชจิรา ใจคำปัน คร ู วัดน้ำดิบ ดอกไม้แสนสวย  อ.3 

3 นางคัทลียา ธิวงษา คร ู อนุบาลลำพูน ขวดน้ำอัดลม DIY อ.3 
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 ระดับประถมศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง โรงเรียน ชื่อผลงาน  ชั้น 

1 นางสาวพรพรรณ มูลโลก คร ู บ้านดอยแก้ว การแยกสารเนื้อผสม ป.6 

2 นางอภิญญา อินสีลอย คร ู บ้านทาป่าสัก ขวดน้ำรักษ์โลก ป.4 

3 นางสาวนันทภัค ศรีเงิน คร ู บ้านร้องเรือ from waste to money 
สู่วิถีขยะสร้างค่า 

ป.4 

4 นางสิริวรรณ ใจกระเสน คร ู บ้านหนองบัว เคราฤาษีฟ้ืนคืนชีพ ป.6 

5 นางสาวศิลาทิพย์ คำใจ คร ู บ้านห้วยไซ Banana Rope Bio 
Product  
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
จากเชือกกล้วย 

ป.6 

6 นางนุชจรี โพธิ์ศรี คร ู วัดเหมืองง่า พิซซ่าแสนอร่อย ป.6 

7 นางสาวปรียานุช ปาลี คร ู วัดเหมืองง่า พิซซ่าเถ้าแก่น้อย   ป.6 

8 นายชาตรี  สุยะใหญ่ ครูอัตราจ้าง วัดศรีดอนชัย นักเพาะถั่วงอกตัวน้อย ป.2 

9 นางสาวหทัยรัตน์ สุตา ครูอัตราจ้าง วัดศรีบังวัน สมบัติทางกายภาพ 
ของวัสดุ  

ป.4 

 ระดับมัธยมศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง โรงเรียน ชื่อผลงาน  ชั้น 

1 นางสาวจรินยา อินต๊ะชัย ครู  บ้านทาป่าสัก โมเดลจำลองระบบหายใจ ม.2 

2 นางฉัตรสุดา วงศ์โสมะ ครู  วัดบ้านม้า พฤกษาสร้างสรรค์ผูกพัน
สร้างลาย 

ม.3 

 
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้นำหลักสูตร รหัส 64035 เรื่อง การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (3Rs8Cs)  ที่ได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. (ตามหนังสือจาก สพฐ. ที่ ศธ 04289/ว870 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วนำเสนอขออนุมัติหลักสูตรไปยัง สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง ผลการดำเนินการ 
พบว่า หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. ตามหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
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ที่ ศธ 04289/ว903 เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
สังกัด สพฐ.ตามหลักเกณฑ์และวิธีีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่  
22 กันยายน 2565  ลำดับที่ 60 รหัสหลักสูตร 65074 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทาง 
STEM Education สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงานกับคณะทำงาน 
3. จัดเตรียมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
4. นำหลักสูตรการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานตามแนวทาง STEM 
Education สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3Rs8Cs) ที่ได้รับการ
อนุมัติจาก สพฐ.มาวางแผน
และเตรียมการจัดอบรม 

5. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
6. ประชุมเตรียมการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

2 การดำเนินงาน (D)   
กิจกรรมที่ 1  จัดอบรมเรื่อง  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานตามแนวทาง STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะการ
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สพฐ.
รหัสหลักสูตร 65074 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ในการประชุม จำนวน 2 วัน  
วิทยากร คณะทำงานและครูเข้ารับ
การอบรม จำนวน 80 คน  
( 2*80*150 =24,000) 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สะเต็มศึกษา 
 (รายการตามแนบ) จำนวน 
 1,000 บาท 
- วุฒิบัตร/เกียรติบัตร  เป็นแบบ 
Online 

 
 
 

80 คน 
 
 
 
 
6 

รายการ 
 

90 ใบ 

 
 
 

24,000 
 
 
 
 

1,000 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

1,000 
 
 
- 

 

 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 กิจกรรมที่ 2 ครูต้นแบบขยาย
เครือข่าย (1 : 2) 
- วุฒิบัตร/เกียรติบัตร  เป็นแบบ 
Online  
(ครูต้นแบบจำนวน 14 คน 
เครือข่ายฯ จำนวน 28 คน  
รวม จำนวน 42 ใบ)  

 
 

48 ใบ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ กลุ่มไลน์ fb google 
Classroom และลงพ้ืนที่ตาม
สถานศึกษา  

2 ครั้ง/
ภาคเรียน 

-     

 กิจกรรมที่ 4  การนำเสนอผลงาน 
best practice และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

1 ครัง้ - - - -  

3 การตรวจสอบ (C)    
     ตรวจสอบผลการดำเนินงานใน
แต่ละข้ันตอน/กิจกรรม 

ตลอด
กิจกรรม 

-     
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

 ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือนำไปใช้ในการ
ทำงานครั้งต่อไป 
      สรุปรายงานโครงการ 
(จัดทำเล่มรายงานโครงการ 1 เล่ม) 

1 ครั้ง/
กิจกรรม 

- - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  25,000 - 1,000 24,000 - 
  2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 การดำเนินงาน (D)   
กิจกรรมที่ 1  จัดอบรมเรื่อง  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
เป็นฐานตามแนวทาง STEM 
Education สอดคล้องกับทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สพฐ.
รหัสหลักสูตร 65074 จำนวน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างใน
การประชุม จำนวน 2 วัน  
วิทยากร คณะทำงานและครูเข้ารับ
การอบรม จำนวน 80 คน  
( 2*80*150 =24,000) 
(มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการ) 
 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สะเต็มศึกษา 
 (รายการตามแนบ) จำนวน 
 1,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 

 รวมทั้งสิ้น - 24,000 1,000 25,000 - 25,000 
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โครงการ  “การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนงคราญ  ปัญญาสีห์   
โทรศัพท/์โทรสาร  0898526586   E-mail  j_jampatong@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ได้กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตาม
ศักยภาพ โดยที่การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ 
ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 
 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอน
ห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  727  คน ได้รับการชี้แจง
ในการนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียน
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานความจำเป็นในศตวรรษที่ 21, 
3. เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  
727  คน สามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพท้ัง
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ
เสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนห้องเรียน
คุณภาพ  จำนวน  727  คน ได้รับการชี้แจงในการนำ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21, 3. เชิง
คุณภาพ ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  727  คน 
สามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ
เสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
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แผนย่อย 
    (1)  จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  มีการกำหนด
มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน  
อุปกรณ์ การเรียนการสอน  การบริหารจัดการโรงเรียน  จำนวนครูครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุน
งานบริหารจัดการโรงเรียน  
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
            คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนห้องเรียน
คุณภาพ  จำนวน  727  คน ได้รับการชี้แจงในการนำ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 , 3. เชิง
คุณภาพ ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน 727 คน 
สามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้ งระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
โร ง เรี ย น สั ง กั ด ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ
เสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนห้องเรียน
คุณภาพ  จำนวน 727 คน ได้รับการชี้แจงในการนำ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
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ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
หลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมี
ทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 , 3. เชิง
คุณภาพ ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  727  คน 
สามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้ งระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
โร ง เรี ย น สั ง กั ด ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ
เสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนห้องเรียน
คุณภาพ  จำนวน  727  คน ได้รับการชี้แจงในการนำ
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมี
ทั ก ษ ะ พ้ื น ฐ าน ค วาม จ ำ เป็ น ใน ศ ต ว รรษ ที่  2 1 ,  
3. เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน 
727 คน สามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้ง
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ใน โรงเรี ยนสั งกั ดส ำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ
เสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้ เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสถานศึกษา 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
             ( 5 ) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 

( 4 ) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมกา้วสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
     พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยผู้เรียน 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     การจัดการเรียนรู้ Active Learning  พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
มีทักษะการคิดและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ใน

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 39  
ให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยตรง และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ในการ
บริหารงานและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและเป็นที่ยอมรับของสังคม  โดยเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข  องค์ประกอบสำคัญในการ
เรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะสำคัญ 3 กลุ่ม คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทำงาน  ทิศทางการจัดการศึกษาดังกล่าว  
เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือความก้าวหน้าของมนุษยชาติที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพ่ือบรรลุศักยภาพของความ
เป็นมนุษย์ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาเพ่ือรองรับคุณภาพคน  
ในศตวรรษท่ี 21  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ให้เข้มแข็งตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและทิศทางการเรียนรู้สำหรับคนในศตวรรษที่ 21 
ดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่
จะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษา ขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนา
คุณภาพของห้องเรียนให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ ร่วมพัฒนาและประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษาคุณภาพต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
จัดการห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

2.3 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้
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ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
1. คู่มือมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวนระดับการศึกษาละ 1 เล่ม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 73 คน ในสังกัดได้รับการชี้แจงให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินการบริหารจัดการห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 727 คน ได้รับการชี้แจงในการนำมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้าง
สมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โรงเรียนในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนาห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 73 คน ในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการ 

ห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  727  คน สามารถนำมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพทั้งระดับ 
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 สู่การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และเสริมสร้างสมรรถนะให้
ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

4. ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา พ.ศ.2561  
4. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   



236 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
- ร้อยละ 80 สถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
- ร้อยละ 80 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 80 ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนใน
การดำเนินการ 
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 
นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่
ละบุคคล 

 
1. การนิเทศ ติดตาม 
 
 
1. การนิเทศ ติดตาม 
 
 
2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 

 
1. แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
1. แบบนิเทศ ติดตาม 
 
 
2. แบบประเมินห้องเรียน
คุณภาพ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  73  คน 
2. ครูผู้สอนห้องเรียนคุณภาพ  จำนวน  727  คน 
3. นักเรียนทุกคนในสังกัด 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
1 พฤศจิกายน 2565 – 30 กันยายน 2566 

• ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
ห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/ 2564  จำนวน  584 ห้องเรียน 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีที่
ผ่านมานำผลการวิเคราะห์จัดทำเป็น
โครงการ  

  /    

2.วางแผน/แต่งตั้งคณะทำงาน/                              /    
3. ปรับและจัดทำคู่มือ/แนวทาง
มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ระดับ
การศึกษาพ้ืนฐาน/ระดับการศึกษา
ปฐมวัย  

ปฐมวัย5
เล่มขั้น
พ้ืนฐาน5
เล่ม 

2,000  2,000   

4.ประชุมคณะกรรมการวางแผน/
กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 

15 คน   /   

2 การดำเนินงาน(D)  
1. การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่
คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน 
1.1 ชี้แจงมาตรฐานห้องเรียน
คุณภาพระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

88 โรง   /   

1.2 ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพระดับ
การศึกษา                  ขั้น
พ้ืนฐาน/ระดับการศึกษาปฐมวัย 

88 โรง   /   

1.3 โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพ
การศึกษา           ที่ยั่งยืน 

 
 

88 โรง 

  / / / 

3 การตรวจสอบ (C)    
1. นิเทศ ติดตามการพัฒนา
ห้องเรียน คุณภาพ สู่คุณภาพ

 
 
 

  / / / 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
การศึกษาท่ียั่งยืน ระดับโรงเรียน 88 โรง 

3 2. นิเทศ ติดตามการพัฒนา
ห้องเรียน คุณภาพ สู่คุณภาพ
การศึกษาท่ียั่งยืน ระดับเครือข่ายฯ 

 
 

88 โรง 

  / / / 

3. นิเทศ ติดตามการพัฒนา
ห้องเรียน คุณภาพ สู่คุณภาพ
การศึกษาท่ียั่งยืน  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 

88 โรง 

  / / / 

4. การดำเนินงานการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ/ประชุม
คณะกรรมการประเมินห้องเรียน
คุณภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565   

100 คน 3,000  3,000   

6. คณะกรรมการประเมินห้องเรียน 
คุณภาพ/คัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ
ระดับโรงเรียน,เครือข่าย,ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565  

96  คน 23,040  23,040   
 
 
 

5. การดำเนินงานการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ/ประชุม
คณะกรรมการประเมินห้องเรียน
คุณภาพภาคเรียน1/2566   

100 คน 3,000    3,000 

7. คณะกรรมการประเมินห้องเรียน 
คุณภาพ/คัดเลือกห้องเรียนคุณภาพ
ระดับโรงเรียน,เครือข่าย,ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 

96  คน 23,040    23,040 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
1. ประชุมสรุปผลการประเมิน 
2. ประกาศผลห้องเรียนคุณภาพ                  
ภาคเรียนที่ 2/2565  
และภาคเรียนที่ 1/2566 

   /  / 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
 3. จัดทำรายงานดำเนินงาน

ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565  

3 เล่ม 600  600   

4. จัดทำรายงานดำเนินงาน
ห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 

3 เล่ม 600    600 

5. มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ                   
ภาคเรียนที่ 2/2565 (ปริ้นเกียรติ
บัตร   ในระบบ Smart  area) 

    /  

6. มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ                    
ภาคเรียนที่ 1/2566  (ปริ้นเกียรติ
บัตร   ในระบบ Smart  area) 

     / 

7.มอบเกียรติบัตรการบริหารจัดการ
ที่ดีสู่ห้องเรียนคุณภาพ 

73 แผ่น 730    730 

8. มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ 
3 ปีการศึกษา                   

675 แผ่น 6,750    6,750 

9.มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ
ที่ยั่งยืน 4 ปีการศึกษา 

81 แผ่น 810    810 

10.มอบเกียรติบัตรห้องเรียน
คุณภาพที่ยั่งยืน 5 ปีการศึกษา 

56 แผ่น 560    560 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,130  28,640  35,490 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดทำคู่มือห้องเรียนคุณภาพ 
- ค่าจัดทำคู่มือห้องเรียนคุณภาพ
ระดับปฐมวัย จำนวน  5 เล่ม และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 
5 เล่ม 

  
2,000  

  
2,000  

  
2,000  

2 การดำเนินงานการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 
2.1 คณะกรรมการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ/คัดเลือก
ห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565   
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับ
การประชุมคณะกรรมการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565  จำนวน 
100 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 1 มื้อ 
- ค่าเบี้ยเลีย้งสำหรับคณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภาคเรียนที ่2/2565  จำนวน 
96 คน ๆ ละ 120 บาท จำนวน 2 วนั 

  
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

23,040 

  
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

23,040 

  
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

23,040 

2.2  คณะกรรมการประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ/คัดเลือก
ห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565   
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2566  จำนวน 100 คน ๆละ 30 

  
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

  
 
 
 

3,000 
 
 
 
 

  
 
 
 

3,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

บาท จำนวน 1 มื้อ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง สำหรับคณะกรรมการ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2566  จำนวน 96 คน ๆละ 120 
บาท จำนวน 2 วัน         

 
23,040 

 
23,040 

 
23,040 

3 สรุปผลการประเมิน/ประกาศผล
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ/
รายงานการวิจัย 
-  ค่าจัดทำเกียรติบัตรการจัดการ
บริหารที่ดีสู่ห้องเรียนคุณภาพ  
จำนวน 73 แผ่นๆละ  10  บาท 
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรห้องเรียน
คุณภาพ 3 ปีการศึกษา จำนวน 675 
แผ่นๆละ  10  บาท 
 - เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพที่
ยั่งยืน  4 ปีการศึกษา  จำนวน 81 
แผ่นๆละ  10  บาท 
- เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพที่
ยั่งยืน  5 ปีการศึกษา  จำนวน 56 
แผ่นๆละ  10  บาท 
-  ค่าจัดทำรายงานวิจัยห้องเรียน
คุณภาพ  ภาคเรียนที่ 2/2565 
จำนวน 3 เล่มๆละ 200 บาท   
-  ค่าจัดทำรายงานวิจัยห้องเรียน
คุณภาพ  ภาคเรียนที่ 1/2566 
จำนวน 3 เล่มเล่มๆละ 200 บาท 

  
 
 

730 
 
 

6,750 
 
 

810 
 
 

560 
 
 

600 
 
 

600 

  
 
 

730 
 
 

6,750 
 
 

810 
 
 

560 
 
 

600 
 
 

600 

  
 
 

730 
 
 

6,750 
 
 

810 
 
 

560 
 
 

600 
 
 

600 

รวมทั้งสิ้น  64,130  64,130  64,130 
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โครงการ “นิเทศ ตดิตามการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม ่วิถีอนาคต สู่การประยุกต์ใช ้
ในห้องเรียน” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมธุรส    เสนา 
โทรศัพท/์โทรสาร  086-9179091      E-mail mamamint8899@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็นที่  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือสนับสนุน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์และสื่อผสม
เพ่ือตอบสนอง สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดี  
ในระบอบประชาธิปไตย มุ่งหวังให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นใน
สาระประวัติศาสตร์ ปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ในความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วยความสุข สนุก เปิดรับ
การเรียนรู้ด้วยมิติต่าง ๆ ในอดีตสู่ความร่วมสมัยในปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบาย การเรียนรู้ในทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมาย  1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ

ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 พัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  
เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์และ
สื ่อผสมเพื ่อตอบสนอง สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที ่ 21 และส่งเสริมเยาวชนให้  
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึง  
เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มุ่งหวังให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ที่เพิ่มขึ้นในสาระประวัติศาสตร์ ปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ในความรักชาติ ผ่านการเรียนรู้ร่วม สมัยด้วยความสุข 
สนุก เปิดรับการเรียนรู้ด้วยมิติต่าง ๆ ในอดีตสู่ความร่วมสมัยในปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบาย การเรียนรู้  
ในทักษะศตวรรษท่ี 21 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี ่ย 480 คะแนน, 2. เช ิงปริมาณ โรงเร ียน 
ในสังกัด ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู ่การประยุกต์ใช้  
ในห้องเรียน, 3. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 มีหลักสูตร 
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถี
ใหม่ วิถีอนาคต 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที ่ 40, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด  
ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน, 3. 
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 มีหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 

 
แผนย่อย  
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึง 
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี  
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากร
ทางการศึกษาและผู ้เรียน เพื ่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสอน
ประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์และสื่อผสมเพื่อตอบสนอง สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด  
ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน, 3.  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 มีหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด 
ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน, 3.  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 มีหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด ร้อย
ละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถี
ใหม่ ว ิถีอนาคตสู ่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน , 3.  
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 มีหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
         ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม 

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 
( / )  เป้าหมายรวม 

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัด การเรียนรู้
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
( / )  กิจกรรม 

กิจกรรม 1 จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 

( / )  เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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( / )  กิจกรรม 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ สพฐ  
ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1    
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม  
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของไทยได้มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ กับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในข้อที่ 5 คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ การสื่อสาร การสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้รากเหง้าเรื่องราวของเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยง ให้เข้าใจสังคมไทย
ปัจจุบันดีขึ้น นักเรียนจะเห็นคุณค่าของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความหวงแหนเห็นคุณค่าในตน้ทุน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของคนไทย 

การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามวาระเร่งด่วน Quick win เพื่อตอบโจทย์นักเรียน 
ในแต่ละระดับชั ้นจะทำให้ผู ้เรียนเกิดความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนวิชาป ระวัติศาสตร์มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ ้นการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์ยังสามารถตอบสนอง
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สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ครูต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนด้วยการมีนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยให้นักเรียนเตรียมประวัติศาสตร์ชาติไทย
ผ่านรูปแบบสื่อที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน  

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่เป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ในรูปแบบของ 5 on เพื่อนำมาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องประเชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ร่วมด้วย
กับแนวคิดมิติใหม่ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการสอน
ของครูจากมิติการบรรยายสู่การนำระบบสาระสนเทศมาใช้ให้ทันกับวัยของนักเรียนที่มีการเข้าถึงสื่ออย่างรวดเร็ว
และแพร่หลายการจัดกิจกรรม 12 เดือนจึงเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตสู่ความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งจึงเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมเสิร์ฟ ครูสามารถเข้าถึงง่ายในมิติการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ใกล้ตัวจนถึงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองโลกโดยมี. เน้นพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจเรียนรู้อดีตนำมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนในอนาคตในเรื่องความรักชาติศาสน์กษัตริย์รวมถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใน
ชุมชนอีกทั้งเป็นข้อดีในการประหยัดงบประมาณและพยายามก้าวข้ามข้อจำกัดของการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงจัดทำโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสนองต่อนโยบาย
เร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ 
กับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว จนถึงการปลูกฝังความเป็นผลเมืองโลก และทักษะที่
สำคัญในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นปรับปรุงการเตรียมความพร้อม วิธีการวัดและประเมินผลให้สามารถพัฒนาและ 
เตรียมความพร้อมการประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับการประเมินผล  
ในระดับนานาชาติตามนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
    2) วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  
2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้เข้าถึงนักเรียน นำไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศ  
 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การ

ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน   

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ร้อยละ 80 มีหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
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• ผลที่คาดว่าจะเกิด 
1. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  
2. เพื ่อให้ผู ้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ กับสมรรถนะสำคัญของผู ้เรียน 

ในข้อที่ 5 คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเรียนรู้ การสื่อสาร การสร้างทักษะในการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  

3. มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้
และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตโครงการ (Output) 
1. ร้อยละ 80 มีหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
และแผนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 
วิถีอนาคต 

 
นิเทศ ติดตาม การดำเนิน

กิจกรรมฯ 
 

 
แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนิน

กิจกรรมฯ 
 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
1.  โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 
วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน 

 
การนิเทศติดตาม 

 
 

 
แบบนิเทศติดตาม 

 
 

 2. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทุกโรง  

      ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)  
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   มีการจัดการเรียนการ
สอนประวัติศาสตร์ของไทยได้มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรม ระบบ Webinar 12 เดือน Webinar เปิดโลก
นวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต ( https://12m-webinar.lpg2.go.th) และนำมาจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 

https://12m-webinar.lpg2.go.th/
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

1 การวางแผนการดำเนินงาน (P) 
1.1 แต่งตั้งคณะทำงานและคณะ
วิทยากร 

 
15 คน  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 1.2 ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพ่ือ
วางแผนการดำเนินงานการนิเทศ 
ติดตามการการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่
การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  

15 คน 450  450   

2 การดำเนินงาน (D) 
2.1 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา    
2.2 คัดเลือกครูผู ้สอน การจัดการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร ์ ด ้ ว ย
กระบวนการ Active Learning   

 
 
 

3 คน 

 
 
 

900 

   
 
 
 
 

 
 
 

900 

3 การตรวจสอบ (C)    
  ประเมินการดำเนินงานตาม
โครงการฯ 

 
  

    
 
 

 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
 จัดทำรายงานการนิเทศ ติดตาม
การการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่การประยุกต์ใช้
ในห้องเรียน จำนวน 1 เล่ม 

 
1 เล่ม 

 
100 

   
 
 
 
 

 
 
100 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,450  450  1,000 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1  ประชุมชี ้แจงคณะทำงานเพื ่อวาง
แผนการดำเน ินงานการน ิ เ ทศ 
ต ิดตามการการจ ัดการ เร ี ยนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่
การประยุกต์ใช้ในห้องเรียน  
- ค ่าอาหารว ่างพร ้อมเคร ื ่องดื่ม 
จำนวน 1 มื้อ จำนวน 15 คน คนละ 
30 บาท 

  
 
 
 
 

450 

   
 
 
 
 

450 

  
 
 
 
 

450 

2 การคัดเลือกครูผู ้สอน การจัดการ
เ ร ี ย น ร ู ้ ป ร ะ ว ั ต ิ ศ า ส ต ร ์ ด ้ ว ย
กระบวนการ Active Learning   
- ค ่าอาหารว ่างพร ้อมเคร ื ่องดื่ม 
สำหรับคณะทำงาน จำนวน 1 มื้อ 
จำนวน 15 คน คนละ 30 บาท   

  
 

 
450 

   
 
 

450 

  
 
 

450 

3 จ ัดทำเก ี ยรต ิบ ั ตรพร ้อมกรอบ 
สำหรับครูที่ได้รับการคัดเลือกการ
จัดการเรียนรู ้ประวัติศาสตร์ด้วย
ก ร ะบ ว น ก า ร  Active Learning  
จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 150 บาท  

 450   450  450 

4 จัดทำรายงานการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 
ว ิถ ีอนาคตส ู ่การประย ุกต ์ ใช ้ ใน
ห้องเรียน จำนวน 1 เล่ม เล่มละ 
100 บาท 

 100  100  100 

 รวมทั้งสิ้น - 1,450   1,450  1,450 

หมายเหตุ งบประมาณทุกกิจกรรมขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ  “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผูเ้รียนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)” 
                 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนงคราญ   ปัญญาสีห์ 
โทรศัพท/์โทรสาร   0898526586   E-mail  j_jampatong@hotmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2)  ประเด็น    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

              ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
ในการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ 
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัย 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และครู
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการ
เรียนรู้  และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษ ที่ 21  

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
 
 
 
 
 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ สถานศึกษาใน
สังกัด  จำนวน  88 โรงเรียน มีกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1, 3. เชิงคุณภาพ 2. ส ถ า น ศึ ก ษ า ใน
สังกัด จำนวน 88 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:j_jampatong@hotmail.com
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 
  

ตามหลั กสู ตรแกนกล างการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน  88 โรงเรียน มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 ,  
3. เชิงคุณภาพ 2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 88 
โรงเรียน  ได้ รับการพัฒ นาการจัดทำหลั กสู ตร
สถานศึ กษ าที่ เน้ นสมรรถนะและนำหลั กสู ต ร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  : เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อยย่อย : วางแผนการผลิตและพัฒนาและปรับบทบาทครู คณาจารย์ยุคให้ ให้เป็น
ผู้อำนวยการเรียนรู้ มีหลักสูตรครูยุคใหม่ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน และครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ  รวมถึงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก  Active learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เน้นทักษะกระบวนการคิด และมีคู่มือการจัดกิจกรรมหรือแนวทางเดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน  88 โรงเรียน มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1, 
3. เชิงคุณภาพ 2. สถานศึกษาในสั งกั ด  จำนวน  88 
โร ง เรี ย น  ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าการจั ดท ำห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและนำหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน  88 โรงเรียน มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1,  
3. เชิงคุณภาพ 2. สถานศึกษาในสั งกั ด  จำนวน  88 
โร ง เรี ย น  ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าการจั ดท ำห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและนำหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน  88 โรงเรียน มีกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1,  
3. เชิงคุณภาพ 2. สถานศึกษาในสั งกั ด  จำนวน  88 
โร ง เรี ย น  ได้ รั บ ก าร พั ฒ น าการจั ดท ำห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและนำหลักสูตรสถานศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :รูปแบบ และระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
             () การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้                
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย                     
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมกา้วสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้เหมาะสมตามวัยผู้เรียน 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     การจัดการเรียนรู้ Active Learning  พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
มีทักษะการคิดและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 
เป้าหมายสำคัญของการศึกษาไทย  คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี และสูงสุดตามศักยภาพของ

แต่ละบุคคล โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 ฉบับปรับปรุง
แก้ไขปี 2545 โดยกำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นับว่ามีความสำคัญต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนของครูในทุกระดับเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามากมาย 
ในปัจจุบัน ส่งผลทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ซึ่งก็รวมถึง
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560  ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้มีคำสั่งที่ 30/2561  ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งประกาศเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรนั้นยังคงยึดหลักการและ
โครงสร้างเดิม แต่มุ่งเน้นการปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความเจริญก้าวหน้า  
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ทางวิทยาการต่างๆ  ส่งเสริมทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทักษะที่สำคัญของครูในการจัดการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ที่สำคัญคือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการ การพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning  ขึ้น เพ่ือให้กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ผ่านกิจกรรมแบบ Active Learning อันจะนำไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
3. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะที่เน้นสมรรถนะ 

ที่เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   
2. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  88 โรงเรียน  
3. ครูผู้สอน  จำนวน 88 คน  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มีความ 

สมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ   สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  88 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น 
สมรรถนะและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
3. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะที่เน้นสมรรถนะ 

ที่เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. สถานศึกษาในสังกัดนำหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

2. ครูผู้สอนสามารถการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 

3. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิตโครงการ (Output)                                     
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการนำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
สมรรถนะไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
- ร้อยละครูผู้สอน มีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
 
 
 
การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)                              
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดนำหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)            
- ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
 
 

การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์       
1. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  88 โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนในสังกัด  จำนวน  88  คน 
3. นักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
 
 5) ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)    
     ……………..-………………. 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ปีที่ผ่านมานำผลการวิเคราะห์
จัดทำเป็นโครงการ  
2.วางแผน/แต่งตั้งคณะทำงาน/                           
3. จัดทำเอกสาร 
   3.1 กรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น 
   3.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
   3.2 คู่มือการนิเทศการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 
 

1 เล่ม 
 

1 เล่ม 

 
 
 
 
 
 

200 
 

200 
 

200 

  
 
 
 
 
 

200 
 

200 
 

200 

  

4.ประชุมคณะกรรมการ
วางแผน/กำหนดกิจกรรมการ
ดำเนินงาน 

15 คน   /   
 

2 การดำเนินงาน(D)  
2.1 ประชุมคณะทำงาน
ปฏิบัติการจัดทำร่างกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

คณะ 
ทำงาน 
15 คน 

 
 
 
 

450 

  
 
 
 

450 

  

2.2 เสนอร่างรายละเอียดกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ/ภูมปัญญาท้องถิ่น/
ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและ
ตัวแทนคณะครูผู้สอน ในสังกัด

คณะ 
ทำงาน/
ผู้เชี่ยวชา
ญ ภูม
ปัญญา
ท้องถิ่น/
ตัวแทน

5,100  5,100   
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ/ 
ประชาพิจารณ์ 
2.3 ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหาร/
ตัวแทน

คร ู
20 

 2.3 การประชุมปฏิบัติการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
สมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา      ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)            

คณะ 
ทำงาน 

12 
ครู

วิชาการ 
88 

11,700  11,700   

3 การตรวจสอบ (C)    
3.1 นิเทศ ติดตาม การจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
สมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)            

 
คณะ
นิเทศ 

   
/ 

 
/ 

 
/ 

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา      ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)            

คณะ 
ทำงาน 

12 
ครู

วิชาการ 
88 

13,500   13,500  
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
- เกียรติบัตรการพัฒนาหลักสูตรฯ 
ประชุมสรุปและจัดทำรายงาน               
การดำเนินงาน  

 
120แผ่น 
1 เล่ม 

 
 

150 

  
/ 

 
 
 
 

 
 

150 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  31,500  17,850 13,500 150 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดทำคู่มือ  
1. กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
จำนวน 1 เล่มๆละ 200 บาท 
2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จำนวน 1 เล่มๆละ 200 บาท 
3. คู่มือการนิเทศการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาจำนวน1เล่มๆ
ละ 200 บาท 

  
200 

 
200 

 
200 

  
200 

 
200 

 
200 

  
200 

 
200 

 
200 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำร่างกรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
สำหรับคณะทำงาน/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวน 1 มื้อ จำนวน 15 
คนๆละ 30 บาท  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

450 

  
 
 
 

450 

  
 
 
 

450 

3 การประชุมประชาพิจารณ์กรอบ
หลัก สูตรระดับท้องถิ่น  สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1  
- ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม สำหรับคณะทำงาน/ผู้
เข้าประชุม จำนวน 1 วัน จำนวน 
20 คนๆละ 130 บาท   
- ค่าพาหนะผู้เชี่ยวชาญ/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จำนวน 5 คนๆละ 500 
บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

2,600 
 
 
 

2,500 

  
 
 
 

2,600 
 
 
 

2,500 

  
 
 
 

2,600 
 
 
 

2,500 
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

4 การประชุมปฏิบัติการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้น
สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
- ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม สำหรับคณะทำงาน/ผู้
เข้าประชุม จำนวน 1 วัน จำนวน 
90 คนๆละ 130 บาท   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

11,700 

  
 
 
 
 

11,700 

  
 
 
 
 

11,700 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ 
ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาที่
เน้นสมรรถนะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา      ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
สำหรับคณะทำงาน/ผู้เข้าประชุม
แบ่งการนิเทศ ตรวจสอบออกเป็น 
9เครือข่ายๆ 
ละ 1,500 บาท 

  
 
 
 
 
 

13,500 

  
 
 
 
 
 

13,500 

  
 
 
 
 
 

13,500 

6  สรุปรายงานการดำเนินงาน 
จำนวน 1 เล่มๆละ 150 บาท         

 150  150  150 

รวมทั้งสิ้น  31,500  31,500  31,500 
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โครงการ  “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางเมทนี  โนโชต ิ

    โทรศัพท์/โทรสาร   062-2787897   E-mail  methaninoc@gmail.com 
2. นางฉันทนา  มุ่นอินต๊ะ  
    โทรศัพท์/โทรสาร   090-3196096   E-mail  chantan.mun@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2)  ประเด็น    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

              ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
             ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) และครู
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการ
เรียนรู้  และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ ย  480 คะแนน , 2 .เชิ งปริมาณ  ครูผู้ สอน 
ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 
60 คน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็นในศตวรรษที่  21, 3. เชิงคุณภาพ โรงเรียน
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 60 คน  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี   เพ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็น ในศตวรรษที่  21, 3. เชิงคุณภาพ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อยย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ส่งเสริมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 60 คน  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี   เพ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็น ในศตวรรษที่  21, 3. เชิงคุณภาพ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 60 คน  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี   เพ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็น ในศตวรรษที่  21, 3. เชิงคุณภาพ โรงเรียน
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ ครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 60 คน  
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี   เพ่ื อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความ
จำเป็น ในศตวรรษที่  21, 3. เชิงคุณภาพ โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :รูปแบบ และระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
             () การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู  
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21     
จุดเน้น สพป.ลำพูนเขต 1 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment  for Learning) 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     Active Learning 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาที่มีความสำคัญ 
ในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม และ
ด้านเกษตรกรรม จากการสังเกตประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจดี มีรายได้ประชากรสูง ประเทศเหล่านั้นจะมี
การส่งเสริมกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประดิษฐ์ มีจิตสำนึกทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรู้จักเลือกและใช้ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบและเป็นคน 
มีเหตุผลในการคิด สามารถนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปบูรณาการใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ และสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  มีวิธีแก้ปัญหา สามารถ  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้จักเสียสละและทำประโยชน์ให้แก่สังคม  

  ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 88 โรงเรียน จากการนิเทศ ติดตามผลของศึกษานิเทศก์ พบว่า การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การสอนเนื้อหามากเกินไป ไม่ค่อยได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้คะแนน  
NT ,O-NET  ค่อนข้างต่ำประกอบกับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต ดังนั้นมีความจำเป็นในการเตรียมผู้เรียน 
ให้พร้อมโดยการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และ 
ที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาวะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งครู และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (Learning 
Skill) คือ การเรียนรู้ 3Rs 8Cs ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษที่ 21   
 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  20 โรงเรียน  จำนวน  60 คน  ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

2.  ผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  20 โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะทักษะ 
     พ้ืนฐานทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21   

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานความจำเป็น ในศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  20 โรงเรียน  ไดร้ับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทักษะ
พ้ืนฐาน ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
            1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
                 2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานความจำเป็น ในศตวรรษท่ี 21   
                 3. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
                 4. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตโครงการ (Output)                                     
- ร้อยละครูผูส้อนมีความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรยีนให้มี
ทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21   
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ
พื้นฐานท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
 

การนิเทศ ติดตาม 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)                              
- ร้อยละครูผูส้อนจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็น                 
ในศตวรรษที่ 21   
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะ
พื้นฐานท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21   
- ร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิ่มขึน้ 

 
การนิเทศ ติดตาม 

 
 

การนิเทศ ติดตาม 
 

การทดสอบ 

 
แบบนิเทศ ติดตาม 

 
 

แบบนิเทศ ติดตาม 
 

แบบทดสอบ 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์      
1.  สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  20 โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  60  คน 
3. ผู้เรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   จำนวน  20  โรงเรียน 

 
 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
 
 5) ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)    

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
   1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงาน                     
ปีท่ีผ่านมานำผลการวิเคราะห์จดัทำ               
เป็นโครงการ                                                     
2.วางแผน/แต่งตั้งคณะทำงาน/                           
3. จัดทำเอกสาร   
    คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 
 
1 เล่ม 

 
 
 
 
 

200 

  
 
 
 
 

200 

  

4.ประชุมคณะกรรมการวางแผน/
กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 10 คน    /  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2 การดำเนินงาน(D)  

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา               

การจัดการเรยีนรู้ครูผูส้อน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรยีนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ

ที่ 21   

 
- ผู้เข้า
อบรม 20 
โรงเรียน 
60 คน 
- คณะ    
ทำงาน/
วิทยากร 
5 คน 

 
18,100 

 

   
18,100 

 

3 การตรวจสอบ (C)    
นิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรยีนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21   

 
คณะ
นิเทศ/ครู
ผูร้บัการ
นิเทศ  20  
โรงเรียน 

   
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
1. มอบเกียรติบตัรครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีเ่ข้ารบั
การอบรม ท้ังหมด 60 คน และ
วิทยากรคณะทำงานท้ังหมด 5 คน 
2. จัดทำรายงานการดำเนินงาน  

 
 
 
 
 

 
1 เล่ม 

 
 
 
 
 
 

200 

     
 
 
 
 
 / 

200 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  18,500  200 18,100 200 
 

3. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดทำคู่มือ 
- คู่มือการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้าง
สมรรถนะผู้เรยีนให้มีทักษะที่จำเปน็ใน
ศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 เล่มๆละ 200 
บาท 

  
200 

  
200 

  
200 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา               
การจัดการเรยีนรู้ครูผูส้อนคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเสริม 
สร้างสมรรถนะผูเ้รียนใหม้ีทักษะ                
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1) ประชุมคณะกรรมการวางแผน               
การดำเนินการอบรม 

 
 
 
 
 
 

     
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา               

การจัดการเรยีนรู้ครูผูส้อนคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเสริม 
สร้างสมรรถนะผูเ้รียนใหม้ีทักษะ                
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
- ค่าอาหาร/อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
สำหรับคณะทำงาน/ผูเ้ข้าประชุม 
จำนวน 2 วัน จำนวน 65 คนๆละ 130 
บาท   

  
 
 
 
 

16,900 

  
 
 
 
 

16,900 

  
 
 
 
 

16,900 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม          
เชงิปฏิบัติการ 

 1,200  1,200  1,200 

4 จัดทำรายงานการดำเนินงาน 
- จัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 เล่ม  (มอบกลุ่มการเงินและ
สินทรัพย์) 

 
 
 
 

 

 
200 

  
200 

  
200 

รวมทั้งสิ้น  18,500  18,500  18,500 
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านทกัษะการสร้างและใช้สือ่เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอน” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสกาวเดือน  ขัดเรือน 
โทรศัพท/์โทรสาร  0884069984   E-mail : Sakawduan9984@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์*  
(1) เป้าหมาย  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
      3.2การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 การเสริมสร้างศักยภาพครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากเปลี่ยนบทบาท
ของครูให้เป็นคุณครูยุคใหม่แล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย  1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ 
                           ที ่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี  
                           ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การเสริมสร้างศักยภาพครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา สื่อสาร ปรับตัว และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณครูผู้สอน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพ ูน เขต 1 จำนวน 88 คน ได ้ร ับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การพัฒนาครูสอนด้านทักษะ 
ในการสร ้างและใช ้ส ื ่อเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน 3.ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
เชิงคุณภาพครูผู ้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้านทักษะใน
การสร ้ างและใช ้ส ื ่ อ เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล ( Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital Literacy) สำหร ับการ
จัดการเรียนการสอน 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1.อันดับที่ 40 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลย ีดิจ ิท ัล (Digital Literacy) สำหร ับการ
จัดการเรียนการสอน 3.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพครูผู้สอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื ่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
สร้างและใช้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่  
โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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  การเสริมสร้างศักยภาพครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

1.ร้อยละ 100 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 3.ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพครูผู้สอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
สร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1.ลดลงร้อยละ 20 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณครูผู้สอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 3.ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพครูผู้สอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
สร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.ร้อยละ 90 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 3.ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพครูผู้สอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการ
สร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 

                     ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
  5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 
      ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
         5.1 การปร ับหลักส ูตรพร ้อมกระบวนการจ ัดการเร ียนการสอน และการประเมิน  

                เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถน 
    ( / )  กิจกรรม 
           กิจกรรม 2 พัฒนาครูในการจัดการเร ียนร ู ้ เช ิงร ุก และการวัดประเมินผล  

                       เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน  
                       ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอนด้าน 
                       การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21และด้านบทบาทของครูในยุคใหม่ 

            ( / )  เป้าหมาย 
          1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ  สพฐ. 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต  
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน               
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง               
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ       
รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

o ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

o มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o Active Learning 
o Learning loss    

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( ICT) เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน 
มากยิ่งขึ้น แนวโน้มวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นตัวผู้เรียน
เป็นหลัก แทนการเน้นตัวผู้สอน ซึ่งการนำสื่อดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจำกัด และทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ ้น หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่าง  
เต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน
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อย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียนและลักษณะเนื้อหา
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นครูต้องมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพราะความรู้และนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งกรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2567 กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา 
ขีดความสามารถเต็มศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
มีองค์ความรู้ที่สำคัญและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งทักษะการดำรงชีวิต และทักษะความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันนับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งกับ
ทุกเพศทุกวัยทุกระดับเพื ่อใช้ ในการเรียนการสอนและการทำงานจากความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากกระบวนการในการให้ความรู้และทักษะการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนแอพพลิเคชั่นแล้ว ครูผู ้สอนยังต้องสามารถนำสื่อการเรียนการสอนนี้ไปใช้งานได้จริง  
ในกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง ผ่านกิจกรรมสร้างชุมชน การเรียนรู้ (Professional Learning 
Community: PLC) โดยระหว่างการพัฒนาควรมีการใช้กระบวนการพี่เลี ้ยง (Coaching) นิเทศ และ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญ ตลอดการดำเนินโครงการครูและผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสื่อสาร
เพื่อขอคำปรึกษาและนำเกี่ยวกับการสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนแอพพลิเคชั่ นผ่านทาง Social 
Network ได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที ่จะพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านทักษะการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ในการจัดการเรียนการสอน” นี้ขึ้น 

1) วัตถุประสงค์          
 1. เพื ่อพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน    
 2. เพ่ือนิเทศ ติดตามครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน   
 3. เพื ่อให้ได้คู ่มือพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน  
เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  1. ครูผู ้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 88 คน 
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน    
  2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิง
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ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับ 
การจัดการเรียนการสอน ได้รับการนิเทศ ติดตามเกี่ยวกับการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน    
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้คู่มือพัฒนาครูสอนด้านทักษะใน
การสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับ 
การจัดการเรียนการสอน มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน   
  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแนวทางในการ
พัฒนาครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นฐานเพ่ิมขึ้น  
 2. ครูผู้สอนได้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
 3. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 จำนวน 88 คน ได้รับ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
ครูสอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน  
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้าน
ทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี

 
- ประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 

 
- แบบประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตามและ  
  ประเมินผล 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน ได้รับการนิเทศ 
ติดตามเก่ียวกับการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน  
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาลำพูน เขต 1 ได้คู่มือพัฒนาครูสอน
ด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
- ประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 
 
 
- แบบประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอนด้าน
ทักษะในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับ 
การจัดการเรียนการสอน มีความรู้  
ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้าง
และใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนาครู
สอนด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 

 
- ประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

 
- แบบประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตามและ   
  ประเมินผล 
 
 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 1. นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

 2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
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ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566   
ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)................................-................................................................................. 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1.1 วางแผนการจัดทำโครงการ 
“ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้าน
ทักษะการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ใน 
การจัดการเรียนการสอน” 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเนินงาน 
1.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การประชุม การดำเนินงานและ
จัดทำแนวทางการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูสอน
ด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียน
การสอน   

 
⁄ 
 

  
 
 
 
 
 
⁄ 
⁄ 
 

 

2 การดำเนินงาน (D)  
2.1 จัดทำเอกสารประกอบ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาครูสอนด้านทักษะใน 
การสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) สำหรับการจัด 
การเรียนการสอน 
2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

15 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
⁄ 
 
 
 
 
 
⁄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



277 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
การพัฒนาครูสอนด้านทักษะใน 
การสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) สำหรับการจัด 
การเรียนการสอน 
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ 
On-Site เรื่อง การพัฒนาครูสอน
ด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียน
การสอน ระยะเวลา 1 วัน  
2.4 จัดทำเกียรติบัตร Online 
     - ครูผู้ผ่านการอบรม  
     - วิทยากร 
2.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
เกี่ยวกับการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) สำหรับการจัดการเรียน 
ในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 

93 คน 
 
 
 
 
 
 

88 ฉบับ 
6 ฉบับ 
88 ร.ร. 

 
 
 
 

13,950 

 
 
 
 

13,950 
 
 
 
 
⁄ 
⁄ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⁄ 
 
 
 
 

3 การตรวจสอบ (C)    
สรุปผลการดำเนินงาน 

     

 
⁄ 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
4.1 จัดทำเอกสารสรุปรายงาน  
     โครงการฯ 
4.2 นำผลการประเมินโครงการฯ  
     มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนิน 
    งานโครงการฯ ปีต่อไป 

 
2 เล่ม 

 
 

    
⁄ 
 
⁄ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  13,950   13,950  
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    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 การดำเนินงาน (D)  
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ 
On-Site เรื่อง การพัฒนาครูสอน
ด้านทักษะในการสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
สำหรับการจัดการเรียนการสอน 
ระยะเวลา 1 วัน  
    - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 
คนๆ ละ 150 บาท เวลา 1 วัน (93 
คน X 150 บาท X 1 วัน =13,950
บาท)  

  
 
 
 
 
 
 

13,950 

    
 
 
 
 
 
 

13,950 

 รวมทั้งสิ้น  13,950    13,950 
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โครงการ  “การเสริมสร้างและพัฒนาความเขม้แข็งของสภานักเรียน” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 
โทรศัพท/์โทรสาร  053 003 551            E-mail: ployphan_ud@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    (1)  เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2)  ประเด็น    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 โลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยการเปลี ่ยนแปลงที่ท้าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเป็นไปอย่างรวดเร็วโลก  

ได้เคลื่อนสู่ “สังคมความรู้” (knowledge-based society) ทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้คือ ทักษะการคิด วิเคราะห์ 
ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที ่มีอยู ่อย่างมากมาย ไม่ใช่ทักษะด้านการท่องจำอีกต่อไป  
แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียน ไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
เมื ่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั ้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี ้จึงควรมุ ่งให้ผู ้เรียนเกิดการสร้างทักษะ  
แห่งอนาคตใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century Skills) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้ 
จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั ้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และการเตรียมผู ้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ขึ้น 
 
 (หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2)  ประเด็น   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม  

จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

mailto:ployphan_ud@hotmail.com
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ค่าคะแนน) 
 

1. ค่าคะแนน 0.82, 2. เชิงปริมาณ ตัวแทนกรรมการ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 88 คน  และ
โรงเรียนที ่จ ัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น จำนวน 9 
โรงเรียน, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียน มีทักษะความเป็นผู้นำ
ที่ดี การทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในหน้าที่ความเป็น
พลเมืองและวิถีประชาธิปไตย และพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพอันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทักษะและความชำนาญการ พร้อมรับ  
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 อันนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์
ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum 
(WEF) 

1. เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ ตัวแทนกรรมการ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 88 คน และ
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น จำนวน 9 
โรงเรียน, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียน มีทักษะความเป็นผู้นำ
ที่ดี การทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในหน้าที่ความเป็น
พลเมืองและวิถีประชาธิปไตย และพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพอันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (110301V04) 
         ชื่อปัจจัย : ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ (110301F0409) 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
o  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านสภานักเรียน 

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งช้ีที ่3  ประเด็นที่ 3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 
                                     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
สภานักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและนำ

หลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญของสภานักเรียน คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง
กระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
พัฒนาโรงเรียน  จึงใช้กระบวนการประชาธิปไตยอันเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เป็นกลไกในการ
ดำเนินงาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ซึมซับ และคุ้นเคยกับความเป็นประชาธิปไตย มีคารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม 
ในการสร้างความสงบสุขในสังคม ตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนไปจนถึงสังคมและประเทศ สภานักเรียน  
จึงเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตขึ้น เป็นพลังที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์  
ความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน  ดังนั ้น จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมี ส่วนร่วมในกิจกรรม 
สภานักเรียนและใช้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติตามมาตรการในการ
ดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้ทุกเขตดำเนินการจัดตั้งสภานักเรียนของสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษา และให้ทุกโรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียนและให้มีบทบาทหน้าที ่ในการปฏิบัติงาน  
ตามธรรมนูญ ระเบียบ หรือข้อบังคับสภานักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
ในระดับเขตพ้ืนที ่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการให้นักเรียนได้เรียนรู ้ให้เกิด
ประสบการณ์ตรง โดยขับเคลื่อนให้สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ให้สถานศึกษา
ดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียนและสอดคล้องกับนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนได้ดำเนินการไปอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา ในการดำเนินชีวิตทางสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน
อย่างสร้างสรรค์ 

2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียนและขับเคลื่อนงานสภานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมดีเด่นขององค์กรนักเรียน/สภานักเรียน 

3) เป้าหมาย 
     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. ตัวแทนกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 88 คน 
2. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น จำนวน 9 โรงเรียน 

         เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียน มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี การ

ทำงาน 
เป็นทีม มีความเข้าใจในหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพอันส่งผล
ต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการจัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
นักเรียน  
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ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ที่ทุ่มเท เสียสละ นำสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน มีผลงานได้รับการ
ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่าย ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งในการ
ดำเนินงาน สภานักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ได้ 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการดำเนินงานสภานักเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. นักเรียนเกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน 
2. นักเรียนมีทักษะในการดำเนินงานให้เข้มแข็งตามหลักการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 
3. สภานักเรียนของโรงเรียนมีการดำเนินงานที่เข็มแข็ง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

    ผลผลิต 
1. ตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 คน 
2. โรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น จำนวน 9  โรงเรียน 

    ผลลัพธ์  
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสภานักเรียน  

มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี การทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในหน้าที่
ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่  คารวธรรม สามัคคี
ธรรม ปัญญาธรรม รวมทั้งหลัก ธรรมาภิบาล มีจิตอาสา และพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพอันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประจำปี
การศึกษา 2566 ตามมาตรการดำเนินงานสภานักเรียนที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

3. โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบสภานักเรียน ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ที่ทุ่มเท เสียสละ นำสภา
นักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนทั้งในระดับโรงเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลงาน ได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นแบบอย่างและเป็น
เครือข่าย ช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานสภานักเรียน
ให้แก่โรงเรียนอ่ืนๆ ได้ 

 
การประเมินความรู้ 
การสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลงาน 

 
แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมินผล 
แบบประเมิน 
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• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
คณะกรรมการสภานักเรียนและโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพ.๑ 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
เดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนกันยายน 2566 

• ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

จำนวน 1 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ   

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1. ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการ 
ฝึกอบรมสภานักเรียนเกณฑ์การคัดเลือก
สภานักเรียน 
2. วางแผน/แต่งตั้งคณะทำงาน/                        
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผน/ 
กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน 

กรรมการ
10 คน 

1,300 
 

  
1,300 

  

2 การดำเนินงาน (D) 
1. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนและ
เลือกตั้งสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.1 แจ้งโรงเรียนส่งชื่อผู้แทน
คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด 
    1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เชิญวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และพัฒนาสภานักเรียน 

1.3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนและ
เลือกตั้งสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
กรรมการ
นักเรียน 

ของ
โรงเรียนใน

สังกัด 
88 คน 

 
 
 
 

 
 

20,000 
 
   

20,000 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
3 การตรวจสอบ (C) 

1. ประชุมสรุปผลการประเมินและ 
คัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภา
นักเรียนดีเด่น 
2. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ 
จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
   

 
 
 
 

- 
 
 
 

 3. จัดทำรายงานดำเนินงานโครงการ 
การพัฒนาความเข้มแข็งของ 
สภานักเรียน 
4. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ 
จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น 

      

4 การปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- นำข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน 
มาปรับปรุงและพัฒนา       

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  20,000   20,000  

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 การวางแผน (P) 
1. ศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการ 
ฝึกอบรมสภานักเรียนเกณฑ์การคัดเลือก
สภานักเรียน 

2. วางแผน/แต่งตั้งคณะทำงาน/                        
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผน/ 
กำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน  

     - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
จำนวน 1 วัน x10 คน x130.-        

  
 
 
 
 
 
 

1,300 

  
 
 
 
 
 
 

1,300 

  
 
 
 
 
 
 

1,300 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 การดำเนินงาน (D) 
1. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียนและ
เลือกตั้งสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.1 แจ้งโรงเรียนส่งชื่อผู้แทน
คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด  

 
 
 

 

 
 
 
    

     1.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เชิญวิทยากรให้การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และพัฒนาสภานักเรียน 

1.3 ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการพัฒนาความเข้มแข็งของสภา
นักเรียนและเลือกตั้งสภาเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าอบรมและ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (นร. 
88 x 1 วัน x 120 บาท) + 
(กก.จนท. 30 x 1 วัน x 150 บาท)   

-ค่าวัสดุสำหรับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ    

-ค่าตอบแทนวิทยากร (จากหน่วยงาน
ภายนอกและจาก สนง.กกต.จังหวัดลำพูน) 
จำนวน 2 คนx2 ชม.x600 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200.- 

 
 
 
 
 
 
 

15,060.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,740- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15,060.- 
 
 
 
 
3,740.- 
 
1,200.- 

  
 
 
 
 
 
 

15,060 
 
 
 
 

3,740.- 
 

1,200.- 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม
ทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

3 การตรวจสอบ (C) 
1. สรุปผลการประเมินและ 
คัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสภา
นักเรียนดีเด่น 
2. จัดทำรายงานดำเนินงานโครงการ 
การพัฒนาความเข้มแข็งของ 
สภานักเรียน ให้กลุ่มงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

4 การปรับปรุงและพัฒนา (A) 
- นำข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน 
มาปรับปรุงและพัฒนา       

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,200 15,060 3,740 20,000  20,000 
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โครงการ  “ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางณฐมน  คุนิรัตน์.  
                            โทรศัพท์ 061-9481313   E-mail  onkjum318@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                     : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2)  ประเด็น    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

              ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ครูเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู ้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ ่มขึ ้น มีนิสัยใฝ่เร ียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
             ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และครู 
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  
และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21   

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 88 โรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1, 3. เชิงคุณภาพ คุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดีขึ้นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 
88 โรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1, 3. เชิงคุณภาพ คุณภาพการ
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ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดีขึ้นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อยย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  ส่งเสริมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาติ 
 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 
88 โรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1, 3. เชิงคุณภาพ คุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดีขึ้นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 88 โรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1, 3. เชิงคุณภาพ คุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดีขึ้นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 
88 โรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1, 3. เชิงคุณภาพ คุณภาพการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดีขึ้นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :รูปแบบ และระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม    
               ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
               5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
     ( / )  เป้าหมายรวม 
        1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการ 

              เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
     ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
        5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
    ( / )  เป้าหมายรวม 
           สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมี 

                       การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม 
                       กับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ 
                       สถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability)  
                        บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที ่3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21     
จุดเน้น สพป.ลำพูนเขต 1 
     ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment  for Learning) 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     Active Learning 
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                     : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ประสิทธิภาพของการใช้ภาษา คือ ความสามารถในการที่จะสื่อสารได้อย่างตรงเป้าหมาย และถูกต้อง
ตามหลักของการใช้ภาษา การบ่มเพาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้ภาษาใด ๆ ต้องพัฒนาควบคู่ไปทั้งองค์รวมของ
ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งถ้าแยกเป็นประเด็นของการรับส่ง ก็จะได้สองประเด็นคือ  
 1. รับเข้ามา (Input) ประกอบด้วย การฟังและการอ่าน 
  2. การส่งออก (Output) ประกอบด้วย การพูดและการเขียน 

  ซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองประเด็นนั้นต้องการระดับคุณภาพที่ดียิ ่ง ๆ เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารที่ถูกต้อง 

ชัดเจนตรงประเด็น 

  อนึ่ง การปลูกฝังความรู้ความสามารถทางภาษาตั้งแต่วัยแรกเริ่ม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถอีก

ประการหนึ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ ่งหากไม่ใช่ภาษาพื้นเดิมหรือภาษาแม่ของผู ้ใช้ภาษานั ้น ๆ  (Native, Mother 

Language)  

“ภาษาอังกฤษ” หนึ่งในภาษาสากลของโลกในยุคไร้พรมแดน ความต้องการให้ผู้คนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนในสถาบันการศึกษา มีระดับความสามารถในการใช้ภาษาสากลของโลกภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญ
ของการพัฒนาประเทศมีสูงยิ่ง และยังเป็นปัญหาใหญ่ของการพัฒนาในหลายประเทศ หลายสถาบันทางการศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน
โรงเรียนในสังกัดให้จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ แต่ประเด็นของการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหา        
ที่ปรากฏชัดเจนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในผลของการทดสอบแต่ละระดับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลให้ระดับคุณภาพที่
ต้องการไปไม่ถึงเป้าหมายในภาพรวม และจากการนิเทศ กำกับติดตามที่ผ่านมา ทำให้เกิดมุมมองและข้อเสนอแนะ       
เพ่ือการพิจารณาได้ในลักษณะที่ว่า 
  1. ความเหลื่อมล้ำในระดับความสามารถของครูที่รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษค่อนข้างสูง ทั้งในเชิง   

ของวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือไม่ตรงเอกภาษาอังกฤษ 

  2. การไม่ตระหนักในความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในช่วงชั้นที่ 1 

3. ส่งผลกระทบที่ตามมาคือ  มีบางโรงเรียนที่ปล่อยปละละเลยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

ไม่ตรงเอก ไม่กล้าสอน 

  4. ขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 
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  5. มีความเป็นไปได้ว่าส่งผลต่อการสอบวัดประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษา     

ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  ด้วยสภาพปัญหา ความต้องการจำเป็นที ่พบจากการนิเทศ ติดตาม ในฐานะของศึกษานิเทศก์ที่

ร ับผิดชอบกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ จึงมีความประสงค์ที ่จะส่งเสริม กระตุ ้นการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้ 

 2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1  

2. เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ 1 

3. เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 โรงเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 1  
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

                คุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ดีขึ้นต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ช่วงชั้นที่ 2 
                ผลที่คาดว่าจะเกิด  

           1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 1 ที่ตรงมาตรฐานและตัวชี้วัด 
      2. ความเชื่อมโยงและผลกระทบที่ดีข้ึนต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 

               3. คุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตโครงการ (Outputs)                                     
      เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ช่วงชั้นที่ 1  

1. การสังเกตชั้นเรียน 
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบสังเกตชั้นเรียน 

ผลลัพธ์โครงการ (Outcomes)                              
      คุณภาพการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1 

1. การสังเกตชั้นเรียน 
2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
3. การประเมิน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบทดสอบ 
3. แบบสังเกตชั้นเรียน 

 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566  
 5) ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)    
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                 : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    (*** ไม่ขอใช้งบประมาณของทางราชการ) 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา หลักสูตร
แกนกลาง ฯ แกสารประกอบ
หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
1.2 ออกแบบ (ร่าง) เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ฯ 
1.3 วิพากษ์เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน ฯ โดยครูทีม่ีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาอังกฤษ ของ 
สพป.ลำพูน เขต 1 
1.4 จัดทำเอกสารฉบับสมบรูณ ์

เอกสาร
ประกอบ 
การเรยีน

การสอน ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

2 การดำเนินงาน (D)  
2.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจไปยัง

โรงเรียนในสังกัด 

2.2 ส่งเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน ฯ ไปยังโรงเรียนในสังกัด 

2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ

ประเมินผล 

2.5 สังเกตชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นท่ี
พฤติกรรมของนักเรยีนเป็นหลัก 
2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการ
สังเกตชั้นเรยีน 

 
 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 การตรวจสอบ (C)    
3.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตชั้นเรียน 
    (1) จุดพัฒนา 

 
 

-  / 
 
 
 

/ 
 
 
 

/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
    (2) จุดที่ยังเป็นปัญหา 
3.2 กำหนดจุดแก้ไข/พัฒนา 
 

 
 

 
 

 
 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
4.1 นำจุดแก้ไข/พัฒนา มาพิจารณา
ปรับแผนงาน/โครงการ 
4.2 เข้าสู่วงรอบของการดำเนินการ
ต่อไปอีกครั้ง 
4.3 สรุป รายงานการดำเนิน
โครงการ 

 - 
 
 
 
 
 

 / /  / 
 
 
 
 
  

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  -  - - - 
 
2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมท้ังสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
 
 
 
 

การวางแผน (P)การวางแผน (P) 
1.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา หลักสูตร
แกนกลาง ฯ แกสารประกอบหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ  
1.2 ออกแบบ (ร่าง) เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ฯ 
1.3 วิพากษ์เอกสารประกอบการเรียน
การสอน ฯ โดยครูทีม่ีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางการ
สอนภาษาอังกฤษ ของ สพป.ลำพูน  
เขต 1 
1.4 จัดทำเอกสารฉบับสมบรูณ ์

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมท้ังสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดำเนินงาน (D)  
2.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจไปยัง
โรงเรียนในสังกัด 
2.2 ส่งเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ฯ ไปยังโรงเรียนในสังกัด 
2.3 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
2.4 นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
2.5 สังเกตชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นท่ี
พฤติกรรมของนักเรยีนเป็นหลัก 
2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ด้จากการ
สังเกตชั้นเรยีน 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ (C)    
3.1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตชั้นเรียน 
    (1) จุดพัฒนา 
    (2) จุดที่ยังเป็นปัญหา 
3.2 กำหนดจุดแก้ไข/พัฒนา 

- - 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

4 

การปรับปรุงพัฒนา (A) 
4.1 นำจุดแก้ไข/พัฒนา มาพิจารณา
ปรับแผนงาน/โครงการ 
4.2 เข้าสู่วงรอบของการดำเนินการ
ต่อไปอีกครั้ง 
4.3 สรุป รายงานการดำเนินโครงการ 

- 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

รวมท้ังสิ้น - - - - - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคลอ่ง  
    เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น”  

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสกาวเดือน  ขัดเรือน 
โทรศัพท/์โทรสาร  0884069984   E-mail : Sakawduan9984@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                    3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 โครงการนี้ช่วยสนับสนุนในเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ 
คิดวิเคราะห์เป็น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพราะเป็นกุญแจ
สำคัญที่จะทำให้เด็กไทยมีศักยภาพสู่ 1ประชาคมอาเซียน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน
ออก เขียนได้ อยู่ในเกณฑ์ไม่เป็นที่น่าพอใจจำเป็น ต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมีศักยภาพเป็นพลโลกพร้อมดำเนินชีวิตในทศวรรษที่ 21  
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการนี้ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ที่สำคัญในการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนให้กับ
นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้มีความรู้
ความเข้าใจ มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การเขียนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อยา่ง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี ่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ ครูผู ้สอนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น”, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที ่ 40, 2. เชิงปริมาณ ครูผู ้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาค ุณภาพการเร ียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น”, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

 
แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 โครงการนี้ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียน เพื่อเป็นพื้นฐาน
ที่สำคัญในการเรียนรู้ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเ ขียนให้กับ
นักเรียนที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูผู้สอนได้มีความรู้
ความเข้าใจ มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน และ
การเขียนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนมีมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ ครูผู ้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาค ุณภาพการเร ียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น”, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ ครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาค ุณภาพการเร ียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น”, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร ้อยละ 90, 2. เช ิงปริมาณ ครูผ ู ้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 จำนวน 88 คน ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาค ุณภาพการเร ียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น”, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  

1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
        5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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  ( / )  เป้าหมายรวม 
  1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
     5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
   ( / )  เป้าหมายรวม 
          การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน                
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

o ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

o มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o Active Learning 
o Learning loss    

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

หลักการและเหตุผล   
 การอ่านมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะการอ่านช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ 
และความคิด บุคคลที่มีสมรรถนะการอ่านอย่างแท้จริงย่อมสามารถนำประสบการณ์ ความรู้และความคิดไปใช้  
ประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านและการวิเคราะห์งานเขียนประเภทต่าง ๆ 
จากทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการเรียน 
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคตแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ คน  
สามารถดำรงชีวิตอยู ่ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
สามารถมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกในสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่พบว่าจากผลการทดสอบ O-NET 
(Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้
และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนั้น การอ่านจับใจความสำคัญ จึงมีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจะได้นำความรู้
ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเพื่อให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการที่จะ
พัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” นี้ขึ้น 
วัตถุประสงค ์         
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 88 คน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น”   
     2. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จำนวน 88 โรงเรียน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น”  
 3. เพื่อให้ได้คู่มือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” 
เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1. ครูผู ้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 88 คน 
ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น”   
  2. ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิง



302 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
วิเคราะห์เป็น” ได้รับการนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่าน เขียน และการคิด
วิเคราะห์ 
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้คู่มือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1. ครูผู ้สอนภาษาไทยระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ 
  2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแนวทางในการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
วิเคราะห์เป็น”  
ผลที่คาดว่าจะเกิด   
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึน  
 2. ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
วิเคราะห์เป็น”  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 จำนวน 88 คน ได้รับ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
คิดวิเคราะห์เป็น”   
2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียน

 
- ประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
 
 

 
- แบบประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตามและ  
  ประเมินผล 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” 
ได้รับการนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการเรียน
การสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนาการอ่าน 
เขียน และการคิดวิเคราะห์ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาลำพูน เขต 1 ได้คู่มือพัฒนาครู 
ผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” 
 

 
 
 
 
 
- ประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 

 
 
 
 
 
- แบบประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” มี
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือพัฒนา 
การอ่าน เขียน และการคิดวิเคราะห์ 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนาครู 
ผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น”  

 
- ประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

 
- แบบประเมินการอบรมเชิง   
  ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบนิเทศ ติดตามและ   
  ประเมินผล 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 2. ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ พฤศจิกายน 2565 – กันยายน 2566   
ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)................................-.................................................................................
  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1.1 วางแผนการจัดทำโครงการ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น”1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเนิน
งาน 
1.3 จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การประชุม การดำเนินงานและ
จัดทำแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง  
เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” 
 
   

 
⁄ 
 

  
 
 
 
 
 
 
⁄ 
⁄ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2 การดำเนินงาน (D)  

2.1 จัดทำเอกสารประกอบ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น” 
2.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการเรียน 
การสอนภาษาไทย “เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์
เป็น” 
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ 
On-Site เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดวิเคราะห์เป็น” ระยะเวลา 
1 วัน  
2.4 จัดทำเกียรติบัตร Online 
     - ครูผู้ผ่านการอบรม  
     - วิทยากร 
2.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย “เด็กไทย
วิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
วิเคราะห์เป็น” ในรูปแบบออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 

15 คน 
 
 
 
 
 

93 คน 
 
 
 
 
 
 

88 ฉบับ 
6 ฉบับ 
88 ร.ร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,950 

 

  
⁄ 
 
 
 
 
 
⁄ 
 
 
 
 
 

13,950 
 
 
 
 
 
⁄ 
⁄ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⁄ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
3 การตรวจสอบ (C)    

สรุปผลการดำเนินงาน      

 
⁄ 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
4.1 จัดทำเอกสารสรุปรายงาน  
     โครงการฯ 
4.2 นำผลการประเมินโครงการฯ  
     มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนิน 
    งานโครงการฯ ปีต่อไป 

 
2 เล่ม 

 
 

    
⁄ 
 
⁄ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  13,950   13,950  

  2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 การดำเนินงาน (D)  
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ 
On-Site เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง คิดวิเคราะห์เป็น”ระยะเวลา 
1 วัน  
    - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ 
สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 93 
คนๆ ละ 150 บาท เวลา 1 วัน (93 
คน X 150 บาท X 1 วัน =13,950
บาท) มอบกลุ่มอำนวยการ 

  
 
 
 
 
 
 

13,950 

    
 
 
 
 
 
 

13,950 

 รวมทั้งสิ้น  13,950    13,950 
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โครงการ “ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
โทรศัพท์/โทรสาร  087-06609841  E-mail benzwaw@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1)   เป้าหมาย 3.1การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
(2)   ประเด็น ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(3)   อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมุ่งส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู้สอน
เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะรายสาขาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื ่องเพื ่อให้ครูผู ้สอนสามารถนำความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อนวัตกรรม การใช้สื่อที่หลากหลาย การวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะรายวิชาและทักษะที่จำเป็น  
ในศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ภาษาในการสื่อสานในชีวิตประจำวันและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ให้เพิ่มขึ้นโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูผู ้สอนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะรายสาขาอย่างเต็มศักยภาพและ
ต่อเนื่องเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ
นวัตกรรม การใช้สื่อที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ มีทักษะรายวิชาและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ใช้ภาษาในการสื่อสารได้
เหมาะสมและสามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ภาษาในการสื ่อสาน  
ในชีวิตประจำวันและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ จ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 8 คน, 3. เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษจากครูที่มีความรู้และ
ความสามารถตรงตามวิชาเอก 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2. เชิงปริมาณ จ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้แก่
โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 8 คน, 3. เชิงคุณภาพ นักเรียนมี
ความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษจากครูที่มีความรู้และ
ความสามารถตรงตามวิชาเอก 

แผนย่อย 
(1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
   (2)  เป้าหมายแผนย่อย  
 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มชึ้น มีความรู้ความสามรรถและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ จ้างครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 8 คน, 
3. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ภาษาอังกฤษจากครูที่มีความรู้และความสามารถตรง
ตามวิชาเอก 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ จ้างครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 8 คน, 
3. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากครูที่มีความรู้และความสามารถตรง
ตามวิชาเอก 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ จ้างครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 8 คน, 
3. เชิงคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ และทักษะ
ภาษาอังกฤษจากครูที่มีความรู้และความสามารถตรง
ตามวิชาเอก 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
        ชื่อปัจจัย : ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อ 

 ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  
       1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

     5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

     ( / )  เป้าหมายรวม 

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัด การ

เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

( / )  ประเด็นการปฏิรูป 

5.1 การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

( / )  เป้าหมายรวม 

การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนรู้

เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570 ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
ตวัชี้วัด 3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o Learning loss    

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ข้อ ๑. การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปญหา และความต้องการ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 
สภาพปัญหา/ความต้องการ  จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็ นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
และเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ ่มขึ ้น มีนิสัยใฝ่รู ้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต ตลอดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาทักษะวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนทุกช่วงวัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) สภาพปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนทั้งสิ้น จำนวน 89 โรงเรียน มีครูผู้สอนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษจำนวน 53 โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ไม่มี
ครูผู้สอนที่จบภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐาน ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( O-NET และ NT )  
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เหตุผลและความจำเป็น ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวดที่ 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา 17 (6) การจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติการบริหาร    ส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 45 (7 ตรี) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 

2) วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
2.3 เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เต็มตามหลักสูตร และมาตรฐานของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.4 เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
2.5 เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสให้ผู ้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพ                   

มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 

3) เป้าหมาย 
-เป้าหมายเชิงผลผลิต Output) 

    - จ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 8 คน 
    - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 19 
โรงเรียน ( โรงเรียนที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ) 
    - นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จำนวน 1,423 คน (ในโรงเรียน 
ที่ขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ) 
 -เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

    - นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพตามหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    - นักเรียนมีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษจากครูที่มีความรู้และความสามารถตรงตามวิชาเอก  
    - นักเรียนได้รับโอกาสโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
 -ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 -  นักเรียนระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 -  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 -  นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ เต็มตามหลักสูตร มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
 -  นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 -  นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดั บที่สูงขึ้น 
อย่างมีคุณภาพ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 17 โรงเรียน ที่ขาดแคลนครู
ภาษาอังกฤษ ได้รับการจัดสรรครู
ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสอน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

การสังเกต 
-สัญญาจ้าง 

แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 

- ร ้อยละ 100 ของนักเร ียนได ้ร ับการ
พัฒนาการเรียนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม
ตามหลักสูตร มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  

-การสังเกต 
-การทดสอบ 

-แบบสังเกต 
-แบบทดสอบ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
- สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ขาดแคลนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 17 โรงเรียน 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เต็มตามหลักสูตร มาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ......ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566.............................. 
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)........................................-................................................................  
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด 
สพป.ลำพูน เขต 1    

✓    

2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 เสนอโครงการขอรับ   การ
สนับสนุนงบประมาณต่อสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 

- - ✓    

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วม
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการที่
สถานศึกษาในสังกัด เสนอเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ 

- - ✓    

4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน   เขต 1 เสนอ
หนังสือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน   

✓    

5 บันทึกข้อตกลงในการขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

- -  ✓   
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
6 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ตามโครงการฯ 

- -  ✓   

7 ดำเนินการสรรหา ( ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด    ที่ ศธ 04009/ว 4562 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ) 

- 
 

  ✓   

8 ดำเนินการทำสัญญาจ้างครูที่จบ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ระยะเวลา  
4 เดือน 10 วัน จำนวน 8 คน 
- อบจ.สนับสนุน จำนวนเงิน  
  500,000 บาท 
- สพป.ลำพูน เขต 1 สมทบ  
  จำนวนเงิน 20,000 บาท      

8 คน   ✓   

9 ปฏิบัติหน้าที่สอน (ตามโรงเรียนที่
ได้ระบุแนบท้าย) 

4 เดือน 
10 วัน 

520,000   160,000 360,000 

10  นิเทศ ติดตามและประเมินผล - -   ✓ ✓ 
11 11. สรุปผล / รวบรวมเอกสาร

จัดทำเล่มรายงานผล 
   (รายงานผลให้ อบจ.หลัง
ดำเนินการแล้วเสร็จ                        
   ภายใน 30 วัน ) 

- - 

  

 ✓ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  520,000   160,000 360,000 

 



315 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
สพป.ลำพูน เขต 1 และผู้บริหาร
สถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 
 

  
 
 

 
 

 

   
 
 

2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ร่วม
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการที่
สถานศึกษาในสังกัด เสนอเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ 
 

  
 

    
 

3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เสนอ
หนังสือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
 

      
 
 
 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ตามโครงการฯ 
 

      

 ดำเนินการสรรหา ( ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 ดำเนินการทำสัญญาจ้างครูที่จบ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 
เดือน 10 วัน จำนวน 8 คน 
 

20,000    500,000 520,000 

 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

      

 สรุปผล / รวบรวมเอกสารจัดทำเล่ม
รายงานผล 
 

      

 รวมทั้งสิ้น 20,000    500,000 520,000 
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โครงการ  “จัดพิธยีกย่องเชิดชูเกียรติการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลาให้แกข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจำ และพนักงานราชการ” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.  นายนครินทร์  อินทร์กัน.................................................................................................. ..... 
โทรศัพท/์โทรสาร  0618048238................................... E-mail  ice12_40@hotmail.com…..………..... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

          เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานราชการ  เนื่องจากตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย 
มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
    (1)  เป้าหมาย  คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
แก้ไขปัญหาปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21     
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
          เพ่ือเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นสิริมงคล กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานราชการ ผู ้ได้รับพระราชทาน นำมาซึ ่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติศักดิ ์แก่ผู ้ที ่ได้พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และวงศ์ตระกูล ทำให้มีแรงจูงใจในทำงานและใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ล ูกจ ้างประจำ  และ
พนักงานราชการ จำนวน 126 คน ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ซึ่ง
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ทำให้มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  ก่อเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ, 3.เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มี
ขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบ
คุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
เสร ิมสร ้างความศร ัทธาและความเช ื ่อม ั ่นในการ
ประกอบวิชาชีพ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษา 

1. อันดับที ่ 40, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ  จำนวน 126 คน ได ้ ร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ซึ่ง
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ทำให้มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  ก่อเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ, 3.เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มี
ขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบ
คุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
เสร ิมสร ้างความศร ัทธาและความเช ื ่อม ั ่นในการ
ประกอบวิชาชีพ 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง 
รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ     
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น      
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         เพ่ือเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นสิริมงคล กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำ ผู้
ได้รับพระราชทาน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติศักดิ์แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
วงศ์ตระกูล 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ จำนวน 126 คน ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ซึ่ง
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ทำให้มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  ก่อเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ, 3.เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มี
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบ
คุณงามความดี อุทิศตนเพ่ือราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการ
ประกอบวิชาชีพ 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ  จำนวน 126 คน ได ้ ร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ซึ่ง
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ทำให้มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  ก่อเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ, 3.เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มี
ขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบ
คุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
เสร ิมสร ้างความศร ัทธาและความเช ื ่อม ั ่นในการ
ประกอบวิชาชีพ 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร ้อยละ 90, 2. เช ิงปริมาณ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ  จำนวน 126 คน ได ้ ร ับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ซึ่ง
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ทำให้มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  ก่อเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ, 3.เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มี
ขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบ
คุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
เสร ิมสร ้างความศร ัทธาและความเช ื ่อม ั ่นในการ
ประกอบวิชาชีพ 

 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน(ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย : แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ 
                ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล 
เสี่ยงภัย ยากลำบาก และทุรกันดาร 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามาตรฐาน
วิชาชีพครู 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่  1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิด การพัฒนา

กำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคน จึงเป็นส่วนสำคัญ

และมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จ การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  

การยกย่องเชิดชูเกียรติ การเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความ

จำเป็นและสำคัญ เพราะจะช่วยการบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงดำเนินการโครงการจัดพิธียกย่องชูเกียรติ 

“การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจำปี 2565 เนื่องจากตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมาผู้ได้รับพระราชทานได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

มาด้วยความเรียบร้อย มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการสร้าง

ขวัญและกำลังใจให้กับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงาน

ราชการทีไ่ด้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   

2.2 เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นสิริมงคล กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  

และพนักงานราชการ ผู้ได้รับพระราชทาน  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติศักดิ์แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชและวงศ์ตระกูล 

3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานราชการ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 126 คน  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ มีขวัญและกำลังใจ 

และมีความภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  เสริมสร้างความ
ศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ

ภูมิใจในตนเอง  เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 

     2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจำ  และพนักงาน
ราชการ  ทีไ่ด้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา จำนวน  126 คน 

ประเมินจากทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบรวมรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ มีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการพิธียกย่องชูเกียรติ “การมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา”  

การประเมินความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการพิธียกย่องชูเกียรติ 

“การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

และเหรียญจักรพรรดิมาลา” 

แบบประเมินความพึงพอใจ 



322 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. ข้าราชการครูที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3. ลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

4. พนักงานราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566 
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)  –ไม่ม-ี  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 

รายละเอียดกิจกรรมตามโครงการฯ 
1 การวางแผน (P)  

- เสนอขออนุมัติโครงการ 

- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

(12*30) 

 
คณะกรรมการ
พิจารณา
จัดสรรเครื่อง
ราชฯ จำนวน 
12 คน 

 
 

360 

   

 
 
360 

2 การดำเนินการ (D) 

- ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (30*30) 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ  ณ 
ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต1   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(150*30) 
  - ค่าพาหนะคณะกรรมการฝ่าย
จัดสถานที ่  
  - ค่าไวนิล  
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงาน
ราชการ
จำนวน 126 
คน และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จำนวน  
24 คน  

 
900 

 
 

 
 

4,500 
 

4,000 
 

1,700 
8,540 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
900 

 
 

 
 

4,500 
 

4,000 
 

1,700 
8,540 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 

3 การตรวจสอบ (C)    

แบบประเมินความพึงพอใจของ

กิจกรรม 

คณะกรรมการ

ประเมินผล 

-    

 

/ 

4 การดำเนินงานให้เหมาะสม (A) 

สรุปผลการดำเนินงาน และนำผล

การประเมินไปปรับปรุงในการ

พัฒนางาน 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

-    / 

 รวมทั้งสิ้น  20,000 - - - 20,000 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การวางแผน (P) 
จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 12  คน ๆ ละ 30 บาท 

 
 
 
- 

 
 
 

360 

 
 
 
- 

 
 
 

360 

 
 
 

 
 
 

360 
 

2 การดำเนินงาน (D)  
- ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 30 คน ๆ 30 
บาท 
- จัดกิจกรรมตามโครงการ  ณ 
ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต1   
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 150 คน ๆ 30 บาท  
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 

 
900 

 
 
 
 

 
4,500 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 

 
900 

 
 
 
 

 
4,500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
900 

 
 
 
 

 
4,500 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

  - ค่าพาหนะคณะกรรมการฝ่าย
จัดสถานที ่จำนวน 10 คน ๆ 400 
บาท   
  - ค่าไวนิล  
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
- 
- 

 
4,000 

 
 
- 
- 

 
 
 
 

1,700 
8,540 

 
4,000 

 
 

1,700 
8,540 

  
4,000 

 
 

1,700 
8,540 

3 การตรวจสอบ (C)    
แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรม 

- - - - - - 

4 การดำเนินงานให้เหมาะสม (A) 
สรุปผลการดำเนินงาน และนำผล
การประเมินไปปรับปรุงในการ
พัฒนางาน 

- - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น - 9,760 10,240 20,000 - 20,000 
 



325 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ  “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา  ปาระมี 
โทรศัพท/์โทรสาร   081-4726179 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็น บุคลากรภารรัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุก
ระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
 ก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (    )*การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

    (1)  เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับชองผู้ใช้บริการ 
    (2)  ประเด็น ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สามารถส่งเสริมนโยบายสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 140 คน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ, 3. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ บุคลากรและลูกจ้างใน
สถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับทราบนโยบาย 
และแนวทางในการบริหารงานและการจัดการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย   สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการ
สาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการ
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

    (2)  เป้าหมาย แผนย่อย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ     
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมมีความรู้  
มีความสามารถทุกด้าน ศักยภาพ และมีสมรรถนะด้านการบริหารการจัดการศึกษา เพื ่อให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
 

1. ไมต่่ำกว่าร้อยละ 85, 2. เชิงปริมาณ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 140 คน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ, 3. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ บุคลากรและลูกจ้างใน
สถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับทราบนโยบาย 
และแนวทางในการบริหารงานและการจัดการศึกษา มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
หมายเหต ุ โครงการหน่ึงโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยท่ีเป็นหลักหน่ึงปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ (200501V03) 
    ชื่อปัจจัย : .. ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 

(200501F0304)  
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นการปฏิรูปการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / ) ประเด็นปฏิรูป สถานศึกษาเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 ( / ) เป้าหมายรวม  สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาล ในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และมี
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา         
 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี ( พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีพ.ศ 
2561-2580 ยุทธศาสตร์นโยบายที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (KPI Report 
System) : KRS  ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ 2565 สภาพปัญหาความต้องการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะในการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกำหนด
แนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยให้มีและใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษานั้น 
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  ในการนี้เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ 2566 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณพ.ศ 2566 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับนโยบายและแนวทางใน
การ 

พัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
4.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อเสนอแนะงานที่ประสบความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต Output). 
  ผู้บริหารการศึกษา 2 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 82 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน 10 คน 
ศึกษานิเทศก์จำนวน 13 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 33 คน รวม 140 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีการส่งเสริมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่อาเซียน และมีการทบทวนการดำเนินงาน
เกี่ยวกับระบบ AMSS เป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป 
 3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ บุคลากรและ
ลูกจ้างในสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับทราบนโยบาย 
และแนวทางในการบริหารงานและการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ และระบบโปรแกรม AMSS 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 140 คน  

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลการดำเนินงาน 

-ร้อยละ 100 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ

กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลาการทางการศึกษา รับทราบนโยบาย 

เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานในการบริหารและการจัด

การศึกษาและตระหนักต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

-การรายงาน 
-การติดตาม 
 

-แบบรายงาน 
-แบบติดตาม 
-แบบสำรวจ 
 

ผลการดำเนินงาน 

ผู ้บร ิหารการศึกษา ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา ผ ู ้อำนวยการกลุ่ม 

ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูบุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษา  

ข้าราชการครูบุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และนำนโยบายสู่การปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อ

ผู้เรียน 

  

ร้อยละ 80 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลาก

ทางการศึกษาในสังกัด มีความกล้าในการที่คุย พูด ฝึกการใช้

ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร และมีความเข้าใจในการใช้งานใน

ระบบ AMSS เนื่องจากไม่เคยได้ปฏิบัติ ส่วนมาจะเป็นลูกจ้าง หรือ

พนักงานราชการใช้ ทำให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานในระบบ 

AMSS 

  

   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
  -ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา 
  -นักเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 – 30 กันยายน 2566 
ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)      

ไม่มี 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
รวม ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

-จัดทำโครงการ 
-กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 

- 
 
     

 
√ 
√ 

 

2 การดำเนินงาน (D) 
-อบรมเชิงปฏิบัติการตาม
กำหนดการที่ได้กำหนดไว้ 
-ฝึกปฏิบัติในการดำเนินการ
ตามโปรแกรม AMSS 
-อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร จากวิทยากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูนเขต 1      

√  

 2.1แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือ
ดำเนินการประชุม      

√  

 2.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือ
มอบหมายภารกิจงาน       

√  

 2.3ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 

-ผู้บริหาร
การศึกษา 
จำนวน 4 คน 
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา
จำนวน 87 คน 
-ผู้อำนวยการ
กลุ่มจำนวน 
10 คน  
-ศึกษานิเทศ
จำนวน 13 คน  

80,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

80,000 80,000 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
รวม ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
 
 
 
 
 

-บุคลากร
ทางการศึกษา 
6 คน  
รวมทั้งสิ้น 
120 คน 
 

 
 
 
 

3 การตรวจสอบ (C) 
-ติดตามประเมินผล 
-ต่อยอดการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ระบบ AMSS ให้กับ
บุคลากรทุกคนในสังกัด เพ่ือ
สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

√  

4 การปรับปรุงพัฒนา(A) 
-วิเคราะห์และสรุปรายงานผล 
-เสนอผู้บริหารการศึกษาใน
การจัดทำโครงการต่อยอดใน
เรื่องท่ีจัดทำในปีนี้ ต่อในปี
ต่อไป      

  

รวม      80,000 80,000 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ 
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 
มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 120 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆ 
ละ 250 บาท จำนวน 120 คน 
-ค่าอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ ๆ ละ 
300 บาท จำนวน 120 คน 
-ค่าวิทยากร จำนวน 3 ชั่วโมง ๆ 
600 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 
-ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,000 
 

30,000 
 

36,000 
 
 

1,800 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12,000 
 

30,000 
 

36,000 
 
 

1,800 
200 

  
 
 

12,000 
 

30,000 
 

36,000 
 
 

1,800 
200 

2 ค่าสรุปผลการดำเนินงาน       
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  80,000 - 80,000  80,000 

(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)  จำนวนรวมทั้งสิ้น  80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
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โครงการ  “อบรมลูกจา้งประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรวลัย  แก้วใจชื่น 
โทรศัพท/์โทรสาร   081-9926935 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

1.(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภารรัฐ 
  (1)  เป้าหมาย  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2)  ประเด็น  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  3.4การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่ท่านเลือก 
     ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที ่นักการภารโรง ที่เข้ารับการอบรม มีการให้การบริการแก่
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้อย่างรวดเร็ว และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดระบบการทำงานที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี  
 
2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  (1)  เป้าหมาย  1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (2)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (3)  ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  
 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง เข้าร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่
คุณภาพการศึกษา และได้รับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้ง
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ ลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ใน
สังกัด สพป. ลำพูน เขต 1 จำนวน 56 คน เข้าร่วม
โครงการ, 3. เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ
ร้อยละ 90 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสังกัด 
สพป. ลำพูน เขต 1 จำนวน 56 คน เข้าร่วมโครงการ, 3. 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการร้อยละ 90  
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามขอบข่ายงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  (1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที ่มี

คุณภาพสูงและยืดหยุ่น 
(2) เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง มีการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
บริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพการศึกษา และได้รับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานมายิ่งขึ้น การทำงานโดยยึด
หลักคุณธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ทำให้งานที่ออกมาเป็นแบบมืออาชีพ  

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสังกัด 
สพป. ลำพูน เขต 1 จำนวน 56 คน เข้าร่วมโครงการ, 3. 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการร้อยละ 90  
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามขอบข่ายงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ ลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ใน
สังกัด สพป. ลำพูน เขต 1 จำนวน 56 คน เข้าร่วม
โครงการ, 3. เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการ
ร้อยละ 90 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
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ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสังกัด 
สพป. ลำพูน เขต 1 จำนวน 56 คน เข้าร่วมโครงการ, 3. 
เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการร้อยละ 90  
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ตามขอบข่ายงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
 
หมายเหต ุ โครงการหน่ึงโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยท่ีเป็นหลักหน่ึงปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
              ชื่อปัจจัย : ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 

( / )  เป้าหมายรวม  
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
       5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 
          ( / )  เป้าหมายรวม  
                 12. เพิ ่มประสิทธ ิภาพของการใช ้งบประมาณของร ัฐในการสนับสนุนการจ ัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาลภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสม 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ด้านพัฒนาประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ  
 ข้อที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานตำแหน่ง 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 79 บัญญัติ
ให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างใน
สังกัด  
วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ืออบรม และพัฒนาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  
      2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างประจำในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น  

     3. เพ่ือให้ลูกจ้างประจำสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร   
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

ผลผลิต (Output)    
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในสังกัด สพป. ลำพูน เขต 1 จำนวน 56 คน  
ผลลัพธ์ (outcome)   
ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการร้อยละ 90  มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถนำความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายงานของตนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
     ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง สามารถนำรูปแบบกระบวนการพัฒนา รูปแบบ
กระบวนการกลุ่ม ไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่  
 2. ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง เข้าใจในงานหน้าที่การบริการ และนำผลการศึกษา 
ดูงาน โคกหนองนา โมเดล มาปรับใช้ในสถานศึกษาได้ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ  
มีสมรรถนะ  มีความรู้ความสามารถและมี
ทักษะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมฯ  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ 

1. สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 
ความตั้งใจและการตรงต่อเวลา 
2. การตอบ/ซักถามปัญหา 
3. การตอบแบบสอบถาม 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ซักถาม/สัมภาษณ์ 
3. แบบประเมิน 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
1.ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน 56 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

และมีทักษะที่สูงขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ นำผลการอบรมและศึกษาดูงานมาใช้ในสถานศึกษา 
2.โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง เข้ารับการอบรม จำนวน 47 โรง  

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)   ปีงบประมาณ 2565 มีลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ได้เข้าร่วม

การอบรม จำนวน 56 คน และได้นำความรู ้จากการอบรมไปพัฒนางานในหน้าที ่ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                              : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตร
มาส 
ที่ 1 

ไตร
มาส 
ที่ 2 

ไตร
มาส 
ที่ 3 

ไตร
มาส 
ที่ 4 

1 การวางแผน (P) 
ประชุมออกแบบ/วิธีการจัดอบรม/ วิธีการวัดผล
โครงการ 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

จำนวน 6 คน 

    / 

2 การดำเนินงาน (D)  
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา  
จำนวน 2 วัน          
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  สำหรับผู้เข้ารับการอบรม 
คณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่(67 คน×30
บาท×2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ (67x90) 
-ค่าวิทยากร 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
-ค่าวัสดุ 

ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่

นักการภารโรง 
จำนวน 67 
คน และ 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง
จำนวน  
4 คน  

 
 
 
 

8,040 
 
 

12,060 
4,200 
5,700 

 
 
 
 

4,020 
 
 

6,030 
 

   
 
 
 

4,020 
 
 

6,030 
4,200 
5,700 

3 การตรวจสอบ (C)    
ประเมินแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรมฯ 

คณะกรรมการ
ประเมินผล 

    / 

4 การดำเนินงานให้เหมาะสม (A) 
สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงในกระบวนการจัดอบรมต่อไป 

กลุ่มพัฒนาครฯู     / 

รวมทั้งสิ้น  30,000 10,050   19,950 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

งบประมาณ 
จำนวน 30,000 บาท 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   

1 การวางแผน (P) 
ประชุมออกแบบ/วิธีการจัดอบรม/ 
วิธีการวัดผลโครงการ 

 
 

 

 
 
 

  
  

  

2 การดำเนินงาน (D)  
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา  
จำนวน 2 วัน          
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  สำหรับผู้
เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ
ดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่(67 คน×30
บาท×2 มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ 
(67x90) 
-ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ  ละ 600 บาท 
-ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

 
 
 
 
 

8,040 
 
 
 

12,060 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,700 

 
 
 
 
 

8,040 
 
 
 

12,060 
 

4,200 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8,040 
 
 
 

12,060 
 

4,200 
5,700 

3 การตรวจสอบ (C)    
ประเมินแบบสอบถาม 
ของผู้เข้ารับการอบรมฯ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

 รวมทั้งสิ้น 4,200 20,100 5,700 30,000  30,000 
ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   จำนวนเงินทั้งสิ้น  30,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 
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โครงการ  “อบรมให้ความรู้ทักษะทางการเงนิ การวางแผน การสรา้งวินัยด้านการเงิน
และการออม และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน ผ่าน
ระบบ Video Conference” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุดารัตน์  กุลวรา 
โทรศัพท์/โทรสาร   0899506517 / 053003550 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
        5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
        เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม .ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1)  เป้าหมาย  1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2)  ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
        เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม .ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ 

1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน เข้า
ร่วมอบรม 3. เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับความรู้ทักษะทางการเงิน การ
วางแผน การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

แผนย่อย แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการ
ทำงานเพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของการ
พัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ
บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบ
และความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการ
กระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครอง
และปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำท่ีถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) เป้าหมายแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มตีวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) เพื่อดำเนินการตามนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับ
ข้าราชการในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 2) เพื่อหาแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ  
ปรับโครงสร้างหนี้ได้ โดยให้ มีเงินเดือนเหลือ 30% 3) เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบวาระเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เตรียมความพร้อมในการเกษียณและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
หลังเกษียณ 4) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน เข้าร่วม
อบรม 3. เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับความรู้ทักษะทางการเงิน การ
วางแผน การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง 1. ลดลงร้อยละ 30, 2. เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน เข้าร่วมอบรม 
3. เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับความรู้ทักษะทางการเงิน การวางแผน การ
สร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    ชื่อปัจจัย : หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่

ตอบสนองต่อสถานการณ์เพ่ือสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  
               1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1  จัดอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง
วินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
1)  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายทำอย่างไรให้ครูได้ชำระหนี้ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำ หรือการรวมหนี้ครูมาไว้สถาบันการเงินแหล่งเดียว กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำระหนี้
ของครูให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัย  การบริหารจัดการเงินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทำหน้าที่เป็นสถานีแก้หนี้ครู  และ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การออม การวางแผนการใช้จ่ายเงินและ
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษามี
ความรู้ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน 
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2)  วัตถุประสงค ์
        เพ่ือส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม .ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 
 

3)  เป้าหมาย 
 -   เป้าหมายเชิงผลผลิต Output 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 200 คน  
 
    -   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้านการเงินและ
การออม 
    -   ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ทักษะทางการเงิน การวางแผน การสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม 

-  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละ 80 ของ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ทักษะทางการเงิน การ
วางแผน การสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม 

การสังเกต 
-แบบสอถาม 

การสังเกต 
-แบบสอบถาม 

- ร้อยละ 80 ของ ข้าราชการครู
และบ ุ คลากรทางการศ ึ กษา
ประย ุกต ์ ใช ้หล ักปร ัชญาของ
เศรษฐก ิจพอเพ ียง ในการจั ด
การเงิน 

การสังเกต 
-แบบสอถาม 

การสังเกต 
-แบบสอถาม 

  
   -   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
ข้อมูลปีฐาน (Baseline date)   - 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
   1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P)       
 1.1  จัดทำโครงการ  - / - - - 
 1.2 กำหนดปฏิทินการ

ดำเนินงาน  
- / - - - 

2 การดำเนินงาน(D)        
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  - - / - - 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการฯ  - - / - - 
 2.3  อบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ทางไกลผ่าน
ระบบ Video Conference   

- - - / - 

3 การตรวจสอบ (C) 
- ติดตามและประเมินผล  

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

 
- 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
- วิเคราะห์ และสรุปรายงานผล  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
/ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  - - - - - 
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โครงการ “ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา และลูกจ้างประจำ   
ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2566” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ................นางสาวพรวลัย แก้วใจชื่น 
โทรศัพท/์โทรสาร  ......... 081-9926935.............................. E-mail………… 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                    3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          ด้วยอาชีพการรับราชการ ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง ครอบครัวเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศอย่างยิ่ง การได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา ทำคุณประโยชน์ต่อ
แผ่นดินอย่างต่อเนื่องในแต่ละรายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็นผู้ให้ความรู้ ให้การอบรม สั่งสอน ส่งเสริม สนับสนุน 
ปรับปรุง พัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นแม่พิมพ์ที ่ดี  เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที ่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโดยส่วนรวมถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นปูชนียบุคคลที่
ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่บุคลากรรุ่นหลังสืบไป 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย  1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เห็นความสำคัญของข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะดังกล่าว จึงกำหนดให้มี
โครงการประชุมสัมมนายกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัดผู้ทำ
คุณประโยชน์แก่วงการศึกษามาเป็นเวลานานและต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 20 ปี ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 
2.เพื่อให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ได้รับความรู้หลักการ และแนวทางการปฏิบัติตนใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด สามารถนำความรู้และประสบการณท์ี่
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ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นหลัง 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด 4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 3. 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจ
ในการประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเพ่ือราชการเป็น
แบบอย่างที่ดี  เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น
ในการประกอบวิชาชีพ 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 3. ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ มีขวัญ
และกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบคุณ
งามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบ
วิชาชีพ 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง 
รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะให้สาธรณชนทราบ เพื่อได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2 .ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที ่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 3. ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ มีขวัญ
และกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบคุณ
งามความดี อุทิศตนเพื ่อราชการเป็นแบบอย่างที ่ดี  
เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบ
วิชาชีพ 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 3. 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจ
ในการประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเพ่ือราชการเป็น
แบบอย่างที่ดี  เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่น
ในการประกอบวิชาชีพ 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, 3. ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ มีขวัญ
และกำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการประกอบคุณ
งามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  
เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบ
วิชาชีพ 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ผู้สอน(ครู/อาจารย์) 
         ชื่อปัจจัย : แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   
               1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป   
               4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
     ( / )  เป้าหมายรวม 

          5. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงาน  
ในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลำบาก และทุรกันดาร 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามาตรฐานวิชาชีพครู 

กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1 
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
  ด้วยอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที ่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้เห็นความสำคัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจำที่มีประสบการณ์ในการทำงานในภาคราชการและเคยทำคุณประโยชน์  ให้แก่ประเทศชาติ มีความ
ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่า
เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นแบบอย่างการทำงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 

 เพ่ือเป็นขวัญ และกำลังใจ สำหรับทรัพยากรบุคคลที่เป็นแบบอย่างการทำงาน ผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และผู้ที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จึงได้จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู ้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2566 ขึ้น   
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่มีความประพฤติ

และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
2.2 เพื ่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้างประจำ   
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็น

แบบอย่างที่ดี  เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ   
 

3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ มีขวัญและกำลังใจ และมีความ

ภาคภูมิใจในการประกอบคุณงามความดี อุทิศตนเพื่อราชการเป็นแบบอย่างที่ดี  เสริมสร้างความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ   

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความ

ภูมิใจในตนเอง  เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 

   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำที่มีความ
ประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจำปี 2566 จำนวน  47 คน 

ประเมินจากทะเบียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบรวมรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำ
คุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 
2566 

การประเมินความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ

ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ 

ประจำปี 2566 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1. ข้าราชการครูที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

3. ลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)  ปี พ.ศ. 2564 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน  59 คน 
 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 

รายละเอียดกิจกรรมตามโครงการฯ 
1 การวางแผน (P)  

- เสนอขออนุมัติโครงการ 
     

/ 

 
2 การดำเนินการ (D) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ 

- จัดเตรียมเอกสารประกอบการ

จัดกิจกรรมและรายละเอียดอ่ืน ๆ 

- จัดกิจกรรมการจัดงานตาม
โครงการฯ 

ข้าราชการครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

และ

ลูกจ้างประจำ 

จำนวน .... คน 

และ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวน  

152 คน  

68,300    68,300 

3 การตรวจสอบ (C)    

แบบประเมินความพึงพอใจของ

กิจกรรม 

 

คณะกรรมการ

ประเมินผล 

-    

 

/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 

4 การดำเนินงานให้เหมาะสม (A) 

สรุปผลการดำเนินงาน และนำผล

การประเมินไปปรับปรุงในการ

พัฒนางาน 

กลุ่มพัฒนาครูฯ -    / 

 รวมทั้งสิ้น  68,300    68,300 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การวางแผน (P) 
จัดประชุมคณะกรรมการจัด
กิจกรรมฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 30  คน ๆ ละ 30 บาท 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 

 
 
 
 
- 

2 การดำเนินงาน (D)  
กิจกรรมการจัดงานฯ 
   - พิธีการทางศาสนา 
   - พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่ 
2.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่
เกียรติยศและกรอบเกียรติบัตร 
จำนวน 61 อัน (มอบกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์)  
2.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานฯ และพิธี
การทางศาสนา สำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ณ วิหารหลวง วัดพระ
ธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร  อ.
เมือง  จ.ลำพูน 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

30,550 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

30,550 
 

 
 

30,000 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

30,550 
 

 
 

30,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม

ทั้งสิ้น 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จำนวน 120 คนๆ ละ 30 บาท 
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.4 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายและจัด
ซุ้มประดับดอกไม้สดและดอกไม้
ประดิษฐ์ 

3,600 
 
 

4,150 

 
 

 

3,600 
 
 

4,150 
 

3,600 
 

 
4,150 

 

3 การตรวจสอบ (C)    
แบบประเมินความพึงพอใจของ
กิจกรรม 

- - 
 
 

- - - - 

4 การดำเนินงานให้เหมาะสม (A) 
สรุปผลการดำเนินงาน และนำผล
การประเมินไปปรับปรุงในการ
พัฒนางาน 

- - - - - - 

 รวมทั้งสิ้น - 37,750 30,550 68,300  68,300 
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โครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬารัตน์   ป้อมเสมา 
โทรศัพท/์โทรสาร  096-695-3917                  E-mail ;  juraratpomsema@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1)  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ใช้กลไกสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการประกันคุณภาพ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การสร้างเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาทุกขนาดและทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ กำหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน  
 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
(1) เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที 21  

สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ใช้กลไกสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการประกันคุณภาพ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การสร้างเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ทุกขนาดและทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
ได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก, 3. เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 76 ของสถานศึกษามีผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่  40 , 2 . เชิ งปริมาณ  โรงเรียน ในสั งกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
ได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก, 3. เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 76 ของสถานศึกษามีผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
แผนย่อย   

(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
   (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจาก
การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพ 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  
   คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จําเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ใช้กลไกสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการประกันคุณภาพ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การสร้างเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
ทุกขนาดและทุกประเภทการจัดการศึกษาในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
ได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก, 3. เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 76 ของสถานศึกษามีผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ได้รับการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก, 3. เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 76 ของสถานศึกษามีผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
ได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก, 3. เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 76 ของสถานศึกษามีผลการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
 

หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย :  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( √ )  เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( √ )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
             (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                (3.3)  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการยกระดับ

คุณภาพเร่งด่วน 
 
         

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  

- มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
- ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
      1) เป้าหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ สพฐ จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข  6  ฉบับ 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศข้ึนไป  
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
        ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  Active Learning 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา และในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ การ
ประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ข้อ 3  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
  เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำ
สถานศึกษาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม 

2) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ได้รับการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 83 คน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูนเขต 1  มีโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ร้อยละ 76 ของสถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
1. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  

เหมาะสมกับบริบท 
2. สถานศึกษามีโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษาทีเ่ป็นระบบ และนำไปใช้ในการพัฒนา

สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3. สถานศึกษามีผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเลิศข้ึนไป 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
    พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ลำพูนเขต 1 ได้รับการพัฒนา 
    ระบบประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาเตรียมพร้อมรับ 
    การประเมินคุณภาพภายนอก 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 83  
   คน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 
   พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
   เขต 1  มีโมเดลการบริหารจัด 
   การสถานศึกษา 

ตรวจผลงานนวัตกรรมโมเดล 
การบริหารและการจัดการ 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ         
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   
ประจำปีการศึกษา 2565 
 

แบบตรวจผลงานนวัตกรรมโมเดล
การบริหารและการจัดการระบบ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ประจำปี
การศึกษา 2565 

3. ร้อยละ 76 ของสถานศึกษา 
   มีผลการประกันคุณภาพภายใน 
   อยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไป 
 

ตรวจรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

แบบรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  สถานศึกษาจำนวน 83 โรงเรียน โดยรวมโรงเรียนเครือข่ายกับโรงเรียนแม่ ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 
           ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
      ตุลาคม 2565 – สิงหาคม 2566  
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                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)  
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. สถานศึกษาร้อยละ 100 มีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบ 
3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำสูตร เรื่อง การพัฒนา

ระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เสนอขออนุมัติหลักสูตรไปยัง สพฐ. ผลการดำเนินการ พบว่า หลักสูตรได้รับ             
การอนุมัติจาก สพฐ. ตามหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04289/ว903 
เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ.ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ลงวันที่  22 กันยายน 2565  
ลำดับที่ 61             รหัสหลักสูตร 75075 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ประชุมวางแผนการ

ดำเนินงาน 
3. จัดเตรียมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
4. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

กิจกรรม 

 
1 ครั้ง/
กิจกรรม 

 
- 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

2 การดำเนินงาน (D) 
1. จัดทำคู่มือการนิเทศ  

ติดตาม ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   

2. จัดทำคู่มือแนวทางการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ

 
1 เล่ม 

 
 

1 เล่ม 
 
 
 

 
- 
 
 

 - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
ปฐมวัย จำนวน 1 เล่ม    

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 3. จัดกิจกรรมส่งเสริม  
พัฒนา สถานศึกษา ดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
           3.1 นวัตกรรมโมเดล 
การบริหารและการจัดการระบบ
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2565 
        - จัดทำเกียรติบัตร 
เกียรติบัตรออนไลน์  
       - จัดทำเล่มรายงาน  
จำนวน 1 เล่ม   
(มอบกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 ใบ 
 

1 เล่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

           3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. 
รหัสหลักสูตร 75075  
จำนวน 2 วัน โดยใช้ ชุดฝึกอบรม
จำนวน 5 ชุด ดังนี้ 
ชุดที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561        
ชุดที่ 2 เรื่อง การกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา        
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
ชุดที่ 3 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา       
ชุดที่ 4 เรื่อง การจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา       
ชุดที่ 5 เรื่อง การเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
        -  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการประชุม จำนวน  
2 วัน ดังนี้ (2*93*150 = 27,900) 
(มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการ) 
        - ค่าวัสดุ จำนวน 2 รายการ 
ได้แก่  
          1. กระดาษบรุ๊ฟ (สีขาว) 
จำนวน 150  แผ่น  
          2. ปากกาเคมีสีต่าง ๆ 
จำนวน 8 กล่อง  
        - จัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ 
จำนวน 90  ใบ   
        - จัดทำเล่มรายงาน  
จำนวน 1 เล่ม  
(มอบกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ดำเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 

93 คน 
 
 
 

2 รายการ 
 
 
 
 
 

90 ใบ 
 

1 เล่ม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

27,900 
 
 
 

1,600 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1,600 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

27,900 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

         3.3  จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  จำนวน 45 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 10  
คน ครูวิชาการระดับปฐมวัย 11 คน  
ระดับประถมศึกษา 11 คน  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
ระดับมัธยมศึกษา 2 คนศึกษา
คณะทำงาน 11 คน  
           -  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการประชุม จำนวน  
1 วัน ดังนี้ (1*45*150 = 6,750) 
(มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการ) 
        - จัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ 
จำนวน 45  ใบ    
        - จัดทำเล่มรายงาน  
จำนวน 1 เล่ม (มอบกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดำเนินการ) 

 
 

45 คน 
 
 
 

45 ใบ 
 

1 เล่ม 

 
 

6,750 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

6,750 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

         3.4  จัดประชุม
คณะกรรมการการสังเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2565       
      -  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการประชุม จำนวน  
1 วัน ดังนี้ (1*25*150 = 3,750) 
(มอบกลุ่มอำนวยการดำเนินการ) 
        - จัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ 
จำนวน 25  ใบ    
        - จัดทำเล่มรายงาน  
จำนวน 1 เล่ม  
(มอบกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ดำเนินการ) 

 
 
 
 
 

25 คน 
 
 
 

25 ใบ 
 

1 เล่ม 

 
 
 
 
 

3,750 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 

3,750 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

       3.5 คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี
การศึกษา 2564 (รองบ สพฐ.) 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
       3.6 นิเทศ ติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
        -การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิง
ประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อสมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน  
       -เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่าน
การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน   

2 ครั้ง/
ภาคเรียน 

- - 
 

 

   

       3.7 การนำเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ถอดบทเรียนการดำเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ให้
ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน 
เขต 1 (บูรณาการกับกิจกรรมการ
จัดงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพ
การศึกษา : Academic 
Symposium 2022 หรือทางกลุ่ม 
KM & PLC กลุ่ม fb) 
- เกียรติบัตร 
 

 
 

1 ครั้ง/
ภาคเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.8 สร้างขวัญกำลังใจ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน 
ผู้บริหาร ครูที่มีผลงานเป็น

1 ครั้ง/
ภาคเรียน 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

-  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
แบบอย่างที่ดี และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานตัวอย่างที่เป็น
เลิศระดับสถานศึกษา 

3 การตรวจสอบ (C)    
       ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ในแต่ละข้ันตอน/กิจกรรม  

1 ครั้ง/
กิจกรรม 

- - - -  

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
      ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือนำไปใช้ใน
การทำงานครั้งต่อไป 

1 ครั้ง/
กิจกรรม 

- - - -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 - 8,350 31,650 - 
    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1           3.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจาก สพฐ. 
รหัสหลักสูตร 75075  
จำนวน 2 วัน โดยใช้ ชุดฝึกอบรม
จำนวน 5 ชุด  
        -  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการประชุม จำนวน  
2 วัน ดังนี้ (2*93*150 = 27,900) 
        - ค่าวัสดุ จำนวน 2 รายการ 
ได้แก่    1. กระดาษบรุ๊ฟ (สีขาว) 
จำนวน 150  แผ่น  
          2. ปากกาเคมีสีต่าง ๆ 
จำนวน 8 กล่อง  

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

27,900 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

1,600 
 

 
 
 
 
 
 
 

27,900 
 
 

1,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

27,900 
 
 

1,600 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2         3.3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง วิจัยระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน 
45 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน 10  คน ครูวิชาการระดับ
ปฐมวัย 11 คน  
ระดับประถมศึกษา 11 คน  
ระดับมัธยมศึกษา 2 คนศึกษา
คณะทำงาน 11 คน  
           -  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการประชุม จำนวน  
1 วัน ดังนี้ (1*45*150 = 6,750) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,750 

3         3.4  จัดประชุม
คณะกรรมการการสังเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ประจำปี
การศึกษา 2565       
      -  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างในการประชุม จำนวน  
1 วัน ดังนี้ (1*25*150 = 3,750) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,750 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,750 

 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

3,750 

 รวมทั้งสิ้น - 38,400 1,600 40,000 - 40,000 
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โครงการ  “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สู่หน่วยงาน
การศึกษาคุณภาพ” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
                          นางประทุมพร  หมัดสมัน  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
                          นางสุภทัตรา  เพลียหาญ   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ                           
โทรศัพท ์: 084-9136515 , 082-3869433    โทรสาร : 053-003550    E-mail : patumpon2022@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1.)  เป้าหมาย  1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(2)  ประเด็น  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
                     2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
           การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญยิ่งขององค์กรหรือ
หน่วยงาน เพ่ือให้ทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต 2 และกำหนดแผนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษา การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
    (1)  เป้าหมาย  1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    (2)  ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
           การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญยิ่งขององค์กรหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และกำหนด
แผนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจงานและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ บุคลากรของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
จำนวน 70 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการ
พัฒนาภารกิจที่รับผิดชอบที่ส่งเสริมให้ระบบการบริหาร
จัดการขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล, 3. เชิงคุณภาพ, 3. เชิงคุณภาพ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีระบบ
การบริห ารจัดการองค์ กรตามหลัก เกณ ฑ์การ
ปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานกลางที่ส่วนราชการถือ
ปฏิบัติเป็นสากล เสริมสร้างให้ผลการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการศึกษา และ
ต่างหน่วยงาน 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 5) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติ ดตามประเมินผลทั้งระบบ 
ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมได้
อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการ
รายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ
ต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
           การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเป็นกลไกหนึ่งที่ สำคัญยิ่งขององค์กรหรือ
หน่วยงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และกำหนด
แผนการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานบริหารและจัดการศึกษา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจงานและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 

1. ร้อยละ 50 ของโครงการที่ ได้ รับงบประมาณ 
มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ต่ อ เป้ าห ม าย ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ช า ติ ,  
2. เชิงปริมาณ 2. เชิงปริมาณ บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 
70 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการ
พัฒนาภารกิจที่รับผิดชอบที่ส่งเสริมให้ระบบการ
บริหารจัดการข้ันพื้นฐานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล , 3. เชิงคุณภาพ , 3. เชิงคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานที่ เป็นมาตรฐานกลางที่ส่วนราชการถือ
ปฏิบัติเป็นสากล เสริมสร้างให้ผลการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการศึกษา และ
ต่างหน่วยงาน 
 

 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
         ชื่อปัจจัย : ระบบติดตามประเมินผลที่สามารถเชื่อมโยงผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และสามารถ 

                      ใช้พัฒนาตวัชี้วัดได้ 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   
  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความ 

    หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  

1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
( / )  เป้าหมายรวม 
       4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตามแผน 
           การศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถ
แข่งขันได้ 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
        1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
             ( / )  เป้าหมายรวม 
                    คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการ ผ่านการจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มี
ศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัดและสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

             ( / )  กิจกรรม 
                    กิจกรรม 3 การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 
                    ( / )  เป้าหมาย 
                           หน่วยงาน/องค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและ

การศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
    ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน   
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1   
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 
 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 

 

1) หลักการและเหตุผล 
ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทาง  

การพัฒนาตามที่กำหนดตามกรอบการบริหารราชการแผ่นดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคต  
ในระยะยาวที่กำหนด ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีการบูรณาการ  
มีความต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา การบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ และ
ปัญหาเชิงการบริหารจัดการและโครงสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหา 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จึงกำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  ผ่านหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้าง และ
ภารกิจที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีบทบาทหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบที่หลากหลายในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและทัดเทียมสากลสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงได้กำหนดโครงการการพัฒนาระบบบริหารสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสู่หน่วยงานการศึกษาคุณภาพ เพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริหารของหน่วยงานให้มี
สมรรถนะสูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

ตระหนักในการดำเนินการภารกิจทีร่ับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องโดยให้ถือเป็นวาระสำคัญของ

องค์กรทกุระดับที่สะท้อนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสู่ระบบราชการ 4.0 

เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

-บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 70 คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักในการพัฒนาภารกิจที่รับผิดชอบที่ส่งเสริมให้ระบบการบริหารจัดการขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

-สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด/ประเด็น 
การพิจารณาที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กำหนด และ 
มีผลการประเมินในระดับเกณฑ์สูงสุด 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักเกณฑ์

การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานกลางที่ส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นสากล เสริมสร้างให้ผลการบริหารจัดการของ
หน่วยงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานการศึกษา และต่างหน่วยงาน 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจน ระบบการทำงาน

ที่มีมาตรฐาน บุคลากรของหน่วยงานมีศักยภาพในการทำงาน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี



370 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ต่อองค์การ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาสู่หน่วยงานคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
-สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลการ
ประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ในระดับคุณภาพ 

-การสังเกต 
-การประเมินจากเอกสาร 

-แบบสังเกต 
-รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
-หนังสือการรับรองผลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลการประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 อยู่ในระดับมุ่งสู่ส่วน
ราชการ 4.0 

-การสังเกต 
-การประเมินจากเอกสาร 

-แบบสังเกต 
-รายงานผลการดำเนินงานการ
ประเมินส่วนราชการสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
-หนังสือการรับรองผลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลการประเมิน 
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับดีเยี่ยม 

-การสังเกต 
-การประเมินจากเอกสาร 
 

-แบบสังเกต 
-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-หนังสือการรับรองผลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.. 
- บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   

        - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
           ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566          
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

               ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) 

ที ่ ระบบรายงาน 2563 2564 2565 
1 การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ n/a 

2 การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 

- 4.80 n/a 

3 มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม n/a 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P)       
 - วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ✓    

 - ศึกษา และวิเคราะห์นโยบาย  
กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน 

  ✓ 

   
 -จัดทำโครงการ/กิจกรรม การ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

  ✓ 

   
 ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(ม.44) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
 - การมอบหมายความรับผิดชอบ

ขับเคลื่อนตัวชี้วัด และ 
รายผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    

  
 - จัดทำคู่มือการประเมินตัวชี้วัด

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

 
จำนวน  
3 เล่ม 

   

  
 - กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน    ✓   
2 การดำเนินงาน (D)        
     2.1 การประชุมชี้แจงแนวทาง

ทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
    2.2 การแจ้งการเปิดระบบ
รายงาน รอบ 6 เดือน  และ  
รอบ 12 เดือน 
    2.3 การกำกับติดตาม รวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
รอบรายงาน 6 เดือน และ  
รอบ 12 เดือน 
    2.4 รายงานผลการดำเนินงาน
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ผ่านระบบ KRS ตามรอบรายงาน 6 
เดือน และ รอบ 12 เดือน ที ่สพฐ.
กำหนด 
 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 
จำนวน  
40 คน. 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
3 การตรวจสอบ (C)          
 3.1 การกำกับ ติดตามการจัดส่ง

ข้อมูลแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดที่สพฐ.
กำหนดการรายงานผลรอบ 6 เดือน 
และ รอบ 12 เดือน จาก
ผู้รับผิดชอบ ระดับสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ในสังกัด  
3.2 การรายงานความก้าวหน้า 
การรายงานผลการดำเนินงาน  
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
ต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.
ลำพูน เขต 1 

    
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
 
 

   ✓ 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A)       
 4.1 สรุป วิเคราะห์และจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  (ม.44) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    

จำนวน   
3 เล่ม 
 
 

 

   

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบประจำ)       

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดทำคู่มือการดำเนินงาน 
- ค่าจัดทำคู่มือการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการฯ จำนวน 3 เล่ม  

    -  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 
2 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

2.1 การประชุมชี้แจงแนวทาง
ทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ (ม.44) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 40 คน ๆ ละ 
150 บาท 
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 สรุป วิเคราะห์และจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน  
- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (KRS) จำนวน 3 เล่ม 
 

  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น (งบประจำ)       

2. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   -การพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P)       
 - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานรอบ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
50 คน    
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
- วิเคราะห์การดำเนินงานตามเกณฑ์
ประเมิน เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
และมอบหมายผู้รับผิดชอบ  

 - จัดทำแผนงาน/โครงการ - - ✓    
 - กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน - - ✓    
 - กำหนดเป้าหมายและวิธีการ

จัดเก็บข้อมูล 
- - ✓  

 
 

 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

- - ✓  
 

 
2 การดำเนินงาน (D)        
 2.1 จัดทำคู่มือการประเมินสถานะ

ของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 PMQA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  

คู่มือฯ 
จำนวน 
40 เล่ม 

   

 

 
 2.2 ประชุมบุคลากร สพป.ลำพูน 

เขต 1 เพื่อรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการดำเนินงานและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

บุคลากร
สพป.ลำพูน 

เขต 1 

จำนวน 
50 คน 

 

 

  

 
 2.3 บุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 PMQA ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

- บุคลากร
ใน สพป.
ลำพูน เขต 
1 จำนวน 
50 คน  ✓ ✓ 

 
 
 
 
✓ ✓ 

3 การตรวจสอบ (C)          
 - ประชุมตรวจสอบ กำกับ ติดตาม

การรายงานผลการดำเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สพป.ลำพูน 

- บุคลากร
ใน สพป.
ลำพูน เขต 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
เขต 1 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1 จำนวน 
50 คน 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A)       
 - สรุป วิเคราะห์และจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
(KRS)      

เอกสาร 
รายงาน
ผลฯ 
จำนวน 3 
เล่ม 

- 

  

 

✓ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบประจำ)       

    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี
ทีผ่่านมา และวิเคราะห์การดำเนินงาน 
PMQA เพ่ือวางแผน และกำหนด
ผู้รับผิดชอบ 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 50 คน  ๆละ 150 บาท  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2 จัดทำคู่มือการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
๔.๐ PMQA ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 จำนวน 40 เล่ม ๆ ละ 
150 บาท  

  
 
 
 
 

    
 
 
 
 

3 ประชุมบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 
เพ่ือรับฟังการชี้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆ ละ 150  

 
 

 
 

 
 

4 ประชุมตรวจสอบ กำกับ ติดตาม
การรายงานผลการดำเนินงานของ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สพป.ลำพูน 
เขต 1 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จำนวน 50 คนๆละ 150  

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 รวมทั้งสิ้น (งบประจำ)       
3.กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   -การขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P) 

-วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการ 
ดำเนินงานของปีงบประมาณที่
ผ่านมา /รอบการรายงานผล 

- -     

 -การจัดทำโครงการขับเคลื่อน
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

      

 -ศึกษากรอบแนวทางการติดตาม
และประเมินผลตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      

 -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 -กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      

 -การจัดทำคู่มือการขับเคลื่อน
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

      

2 การดำเนินงาน (D) 
-การประชุมชี้แจงกรอบแนว
ทางการประเมินผลประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

      

 -การแจ้งการเปิดระบบรายงาน
การติดตามและประเมินตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

3 การตรวจสอบ (C)    
-การกำกับติดตามการให้ข้อมูล
ดำเนินงานมาตรฐาน ประเด็น
การพิจารณาตามรอบการ 
รายงานผลรอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน 

      

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
-สรุปผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
-รายงานผลการประเมินตนเอง 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
(Self Assisment  Report : 
SAR)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบประจำ)      

    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 การประชุมชี้แจงกรอบแนว
ทางการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.
2566  
-ค่าอาหารและอาหารว่าง 
(60*150) 
-ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 
 
 

 

- 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 การประชุมเพ่ือกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน   
-ค่าอาหารและอาหารว่าง  
(50*150*4) 
-ค่าเอกสารประกอบการประกอบ 

-  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

- 
 
- 
 
- 

 
 
 

 

3 การจัดทำเอกสารการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

      

4 การจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assisment  
Report : SAR)  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ – ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

      

 รวมทั้งสิ้น (งบประจำ)       
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ  “การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรพีพร   เลาหกุล 
โทรศัพท์/โทรสาร  053003551  E-mail rapee@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                    3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(3) อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 โครงการนี้เป็นโครงการที่ พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาและ
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด และนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้  
ในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้ เรียนเป็น คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ  

(1) เป้าหมาย 
1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตประเด็น 

(2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 โครงการนี้เป็นโครงการที่ พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาและ
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการดำเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด และนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษามาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัด และพัฒนาครูให้
นำความรู้ความสามารถไปพัฒนานักเรียนให้ มีทักษะในการศึกษาหาความรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมี ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และ 
โรงเรียน จำนวน 88 โรงเรียน, 3. เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และ ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2. เชิงปริมาณ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และ 
โรงเรียน จำนวน 88 โรงเรียน, 3. เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และ ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

แผนย่อย  แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(1) แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศใน
ด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น 
ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน     

(2) เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

โครงการนี้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากำหนด
เป็นแนวทางในการติดตามตรวจสอบ ประเมินล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการ
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ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศ การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการประสานการ
ดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป้าหมายคือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของโลกในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และโรงเรียน 
จำนวน 88 โรงเรียน, 3. เชิงคุณภาพ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการประชุมอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี และ ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และ 
โรงเรียน  จำนวน  88  โรงเรียน , 3 . เชิ งคุณ ภ าพ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี และ ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

อัตราเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จำนวน 9 คน และโรงเรียน 
จำนวน 88 โรงเรียน, 3. เชิงคุณภาพ คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการประชุมอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี และ ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
  ชื่อปัจจัย : การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  
  1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับ 
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป  

5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายรวม 
    ( / )  เป้าหมายรวม 
       1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัด  
              การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
       4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี  
              การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับ 
              บริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของ 
              สถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability)  
              บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
    ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
        5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
    ( / )  กิจกรรม 
           กิจกรรม 4 จัดทำข้อกำหนดคุณภาพการศึกษา ที่บูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตาม
ความเหมาะสมของประเภท ระดับ และบริบทเชิงพื้นที่ของสถานศึกษา 
    ( / )  เป้าหมาย 
           เกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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    ( / )  กิจกรรม 
           กิจกรรม 5 จัดให้มีระบบเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ National 
Digital Learning Platform เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ ทั้งในระบบ
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระบบ และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมและขยาย
ผลนำไปปฏิบัติในวงกว้าง 
    ( / )  เป้าหมาย 
           ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform 
    ( / )  เป้าหมายรวม 
            ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
1. แผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 

 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566 – 2570 ของ สพฐ  
เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  มีสมดุลในการ 
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ 
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ สพฐ. ที ่กลยุทธที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ สพฐ ร้อยละ 80 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  กลยุทธ์ที่ 4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พ้ืนที่  
เป็นฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใน 4 ด้าน  
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด 

การศึกษา พ.ศ. 2560 ส่วนที่ ๔  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร
และการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา กำหนดแนวทางการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา
แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่
กำหนด รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการประสาน  
การดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจำเป็น ซึ่งบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเป็นปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องใช้กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังได้ประกาศมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการและใช้เป็นแนวทาง  
ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งได้กำหนดมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้  โดยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) คือ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและ
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น 
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2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ได้ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ใน ๔ ด้าน 

คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output ) 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

จำนวน 9 คน  
2) โรงเรียน จำนวน 88 โรง 
• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
2) ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการประชุม
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

การสังเกต 
 
 
 
การสัมภาษณ์/การสังเกต/
ตรวจสอบร่องรอยเอกสาร
หลักฐาน 

แบบบันทึกการประชุม 
 
 
 
แบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษา 

 
• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 

• ข้อมูลปีฐาน (Baseline data) ปี 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการประชุมการดำเนินงาน 2 ครั้ง มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน
การส่งเสริมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง  
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
การเบิกจ่าย 

ไตร
มาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

1 การวางแผน(P) 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
งานตามภารกิจ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล 
และด้านบริหารทั่วไป และ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1  
3. จัดทำร่างเครื่องมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
 

 
เอกสาร  
1 ชุด 

-   
/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตร
มาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

 4. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

2 การดำเนินงาน(D) 
1.การประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (กตปน.) 

 
12 

 
14,910 

 
 

 
 

 
10,010 

 
 
 

 
4,900 

 2.การประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ 

35 6,250    6,250 

 3.การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน ผล และนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษาการ
ติดตามผลการดำเนินงาน ของ
สถานศึกษา 4 ด้าน และการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติของคณะ 
กรรมการ ก.ต.ป.น.  
ณ.สถานศึกษาสุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ จำนวน 1 โรง(รวมถึง
การประชุม ก.ต.ป.น.) 

1 รร. 
22 คน 

3,000    3,000 

 4.การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษาการติดตามผล
การดำเนินงาน ของสถานศึกษา
4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ของคณะอนุ กรรมการ 
ก.ต.ป.น.  

87 รร. 15,840    15,840 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตร
มาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

3 การตรวจสอบ(C) 
1.การรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

      

4 การปรับปรุงและพัฒนา(A) 
1.สรุปผลและการนำผลการ
ติดตามมาปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
(ใช้งบประจำ) 

 
1 

 
- 

    
/ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  40,000  10,010  29,990 

    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1 การประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
1) ค่าอาหารฯ 12 คนๆละ 130 
บาท 2 ครั้ง 
2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
3) ค่าวัสดุ ประกอบการประชุม  
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ใรการเข้า
ร่วมประชุม 2ครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,680 

 
 
 

3,120 
 

3,110 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 

3,120 
 

3,110 
 
 
 

6,680 

  
 
 

3,120 
 

3,110 
2,000 

 
 

6,680 
 รวม ข้อ 1 6,680 6,230 2,000 14,910  14,910 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

2 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 
1)ค่าอาหาร 35 คนๆละ 150บาท 
1 วัน  
2) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

  
 
 
 

5,250 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,250 
 

1,000 

  
 
 
 

5,250 
 

1,000 
 รวม ข้อ2  6,250  6,250  6,250 
3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล 

และนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ของสถานศึกษา 4 ด้าน 
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. ณ.สถานศึกษาสุ่มติดตาม 
ตรวจสอบ จำนวน 1 โรง 
1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ของคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น.และคณะครูใน รร. 20 
คนๆ ละ 150 บาท 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 รวม ข้อ 3  3,000  3,000  3,000 
4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษาการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ของสถานศึกษา4 ด้าน 
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ของคณะอนุกรรมการ 
1) จัดทำคู่มือและแบบติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

การศึกษา สำหรับคณะกรรมการฯ  
2)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
ออกเป็น 11 ชุด ๆ ละ 3 คน ออก
ติดตามผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ชุดละ 8 โรงเรียน 
กำหนดออก 2 รร. ต่อวัน 
 - ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาของ
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง 120 บาท/ 
วันๆ ละ 3 คนๆละ 4 วัน   
4) รวบรวมข้อมูล 
5) วิเคราะห์ผล 
6)การสรุปผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
-จัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,840 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,840 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,840 
 
 
 
 
 

 รวมข้อ4 15,840   15,840  15,840 
 รวมทั้งสิ้น 22,520 15,480 2,000 53,600  40,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ  “การประชมุผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
                           นางสาวศิริวารินทร์  หมวกเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
โทรศัพท/์โทรสาร…053-003551 053-003550........... E-mail…bumbimsiriwarin@gmail.com…......... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 
(2)  ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างผู้นำทางยุ ทธศาสตร์ 
ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
(1)  เป้าหมาย   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2)  ประเด็น ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง มีความรับผิดอบและมีความเป็นมืออาชีพ 
เป็นผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจนำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและสังคม  

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ 
 

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม, 3. 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู บุคลากรและ
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ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ลูกจ้างในสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานและ
การจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย..สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ชาติในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และเปน็ระบบ เพ่ือให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
วัฒนธรรม 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
 

1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80, 2. เชิงปริมาณ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม,  
3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู 
บุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษา บุคลากรและ
ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 รับทราบนโยบายและแนวทางในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : ภาวะผู้นำของผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับ  
         ชื่อปัจจัย : ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป้นแบบอย่างที่ดี 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน

การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
             ( / )  ประเด็นปฏิรูป สถานศึกษาเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
                     ( / )  เป้าหมายรวม สถานศึกษาของรัฐมีความเป้นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและ 

                               จ ัดการศึกษา ครอบคลุมด ้านการบร ิหารว ิชาการ ด ้านการบร ิหาร 
                               งบประมาณด้านการบริหารบุคลากร ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความ 
                                รับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.เรื่อง ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
    ตัวชีว้ัดความสำเร็จของ สพฐ.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน    
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดให้สถานศึกษา  
มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อำนวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของทางราชการ และปฏิบัติงานอื ่นตามที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ  
 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงจัดให้มีการประชุมผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน  
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เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื ่อรับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ได้รับทราบนโยบาย

และแนวทางในการบริหารงานและการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา รับทราบเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน

ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3 เพื่อให้บุคลากรและลูกจ้างใน สพป.ลำพูน เขต 1 รับทราบเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน

ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.4 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา และสนองกลยุทธ์ของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสริมสร้าง
ความสามัคค ี

 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
  - ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ จำนวน 120 คน 

- ข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน  806 คน 
                     - บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน  72 คน  

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู 
บุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
รับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานและการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ได้รับทราบนโยบายและ

แนวทางในการบริหารงานและการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างใน สพป.ลำพูน เขต 1 รับทราบ

เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู 

บุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
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มีความสามัคคี มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา และสนองกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม
และศึกษานิเทศก์  
- ร้อยละ 100 ของ ข้าราชการครู 
บุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษา  
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรและลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 รับทราบนโยบาย เป้าหมาย
และแนวทางการดำเนินงานในการบริหาร
และการจัดการศึกษา และตระหนักต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

การสังเกต 
-การสอบถาม 

แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ 
ข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างใน
สถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 รับทราบนโยบายและ
แนวทางในการบริหารงานและการจัด
การศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การสังเกต 
-การสำรวจความคิดเห็น 

-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ 
- ข้าราชการครู บุคลากรและลูกจ้างในสถานศึกษา 
- บุคลากรและลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ...... 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566.............................. 
                ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)...............................-........................................  
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การวางแผน (P)       
 - จัดทำแผนงาน/โครงการ - - ✓    
 - กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน - - ✓    
2 การดำเนินงาน(D)        
 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ

ประชุม 
- - 

 
✓ 

  
 2.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อมอบหมาย

ภารกิจงาน โดยบูรณาการกับการประชุม
ฝ่ายบรหิาร สพป.ลำพูน เขต 1 

- - 

 

✓ 

  
 2.3 ประชุมผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มและศึกษานิเทศก์ 

-ผู้บริหาร
การศึกษา 
จำนวน 2 
คน 
-ผู้บริหาร
สถานศึกษา
จำนวน 89 
คน  
-ผู้อำนวยการ
กลุ่ม จำนวน 
10 คน 
-ศึกษานิเทศก์ 
จำนวน 12 
คน 

-เจ้าหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวข้อง 
จำนวน 7 คน 

56,250 
 

 

18,750 18,750 
 

18,750 
 

 2.4 ประชุม Video Conference 
สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด 

-ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จำนวน 89 
คน 

12,000 
 

 

3,000 
 

3,000 
 

6,000 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
- ฝ่าย
บริหาร 
สพป.ลำพูน 
เขต 1 
จำนวน 10 
คน  
- ผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 
จำนวน 15
คน 

 2.5 ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน  

เขต 1  (หลังจากการรับชมรายการ

พุธเช้าข่าว สพฐ.) ประชุมเพ่ือรับ

นโยบายผ่านระบบ ทางไกล  

ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

รวมทั้งหมด 63 ครั้ง 

 

 

 

 

- ผู้บริหาร
การศึกษา 
จำนวน 2 
คน 
-ผู้อำนวยการ
กลุ่ม จำนวน 
10 คน 
- เจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 5 คน 
 

งบประจำ 

 

   

3 การตรวจสอบ (C)    

- ติดตามและประเมินผล 
- - 

  

✓ ✓ 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 

- วิเคราะห์ และสรุปรายงานผล 
- - 

  
 ✓ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  68,250  21,750 21,750 24,750 
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  2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและ
ศึกษานิเทศก ์จำนวน 6 ครั้ง  
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 
120 คนๆละ 150 บาท 
 

  
 
 

51,750 
 

 
 
 

4,500 

 
 
 

56,250 

  
 
 

56,250 

2 ประชุม Video Conference  
สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการ
ประชุมจำนวน 25 คนๆ ละ 120 
บาท 
 

  
 

12,000 

  
 

12,000 

  
 

12,000 

3 ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน  
เขต 1  (หลังจากการรับชมรายการ
พุธเช้าข่าว สพฐ.) ประชุมเพ่ือรับ
นโยบายผ่านระบบ ทางไกล  
ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
รวมทั้งหมด 63 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เกี่ยวข้อง  

     งบประจำ 

 รวมทั้งสิ้น  63,750 4,500 68,250  68,250 
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โครงการ  “พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน การบริหารงบประมาณ การติดตาม 
ประเมินผล และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอำไพ  บุญสูง  และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท/์โทรสาร  053-003-551 ต่อ 135   E-mail…………………………..….……………..…............. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2)  ประเด็น 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

      2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะ
ดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกจิ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ (3) 
ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที ่เกี ่ยวข้อง   ประกอบกับมติ
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่อง การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน เมืองที่ดี มติคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กำหนดให้ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทางการพัฒนาตามที่กำหนดตามกรอบ
การบริหารราชการแผ่นดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคตในระยะยาวที่กำหนดไว้ ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐจะต้องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  
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(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1)  เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
    (2)  ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นพัฒนา 
การให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ เป็นการพัฒนาแบบครอบคลุม
ทัว่ถึง และผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้
ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำโครงการนี้โดยมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุกคน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้  

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ 
 

1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ กลุ่ม/
หน่วย/ศูนย์ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย 
และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 88 แห่ง, 3. 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 
1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติ
การประจำปีที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
รวมทั้งมีการบริหารงบประมาณ และการติดตาม 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
          จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภาคกิจยุทธศาสตร์ 
ภาคกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/
โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละ
ช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่าง
ยั่งยืน 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนย่อย 
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  การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการ
ใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา  
ประเทศท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้
จัดทำโครงการนี้ตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตาม
ระยะเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับสถานการณ์ เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ เป็นการติดตาม ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ
ดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1. ร้อยละ 50 ของโครงการที่ได้รับงบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ, 2. เชิงปริมาณ 
2. เชิงปริมาณ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 9 
กลุ่ม 1 หน่วย และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 88 
แห่ง, 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำพูน เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายที่เก่ียวข้องทุกระดับ 
รวมทั้งมีการบริหารงบประมาณ และการติดตาม 
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ :   แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
         ชื่อปัจจัย :   แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวทันสถานการณ์ 
แผนระดับ  2  แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม   
  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
             (1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
                ( / ) เป้าหมายรวม 
                     4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตามแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำและสามารถแข่งขันได้ 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2566 – 2570  ของ  สพฐ  
เรื่อง  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1  กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเน้นที่ 9 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1  
มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546 กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าใน
เชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น กระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น กระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยมีผู ้รับผิดชอบต่อผลของงาน ส่วนราชการต้องจัดให้มี การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
แนวทางการบริหารงานแบบ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และมาตรา 16 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินและในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้
ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
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ประมาณการรายได้ รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผล
สัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
      ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 รวมทั้งสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ให้บรรลุผลตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการติดตาม เร่งรัด 
และประเมินผล การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาสังกัด 
เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  - กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย  

- สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 88 แห่ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

  1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งมี
การบริหารงบประมาณ และการติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี และการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ นโยบายทุกระดับ และมีการ
บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ติดตามผลการดำเนินงาน  
 

แบบติดตาม 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี และการบริหาร
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ติดตามผลการดำเนินงาน  
 

แบบติดตาม 
 

  
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  - กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย  
 - สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 88 แห่ง  
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   ตุลาคม  2565 – กันยายน 2566 

ข้อมูลปีฐาน (Baseline data          - 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 
1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 
 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
1. การวางแผน (P) 
    1.1 ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปการศึกษา นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย 
สพฐ. และที่เก่ียวข้อง 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2566 – 2570)  และแผนปฏิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
การปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
    1.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2566 – 2570)  และ
แผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566, การ
ติดตามประเมินผลฯ และการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
2. การดำเนินงาน(D)  
   2.1 ประชุมเตรียมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ทบทวนทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570, 
นโยบายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
   2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 คน 
 
 
 
 
 
 
 

38 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,475 
 
 
 
 
 
 
 

62,740 
 
 

 
 

/ 
 
 
 
 
 
 
 

2,475 
 
 
 
 
 
 
 

62,740 
 

    2.3 นำเสนอร่างแผนพัฒนา
การศึกษา, แผนปฎิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566, รายงานผล
การดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อ
ฝ่ายบริหาร 
   2.4 จัดทำเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาฯ, แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, 

15 ชุด  
 
 
 
 

50 ชุด   
ชุดละ  
3 เล่ม  

 
 
 
 
 

29,500 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
 

29,500 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 นำเสนอ
คณะกรรมการ กตปน. และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และจัดส่งให้กลุ่ม/หน่วยใน สพป.
ลำพนู เขต 1 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   2.5 เผยแพร่เอกสารทางเว็ปไซด์ 
   2.6 ประชุมการนำเข้าโครงการ
และการรายงานตามระบบติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ 
3. การตรวจสอบ (C)    
   การตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นรายไตร
มาส 
4. การปรับปรุงพัฒนา (A) 
    ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อน
และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
เพ่ือนำผลการดำเนินงานมา
วิเคราะห์และวางแผนในปีต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1  94,715 80,085 31,000 - 10,500 
2  การจัดตั้งงบประมาณประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.1 แจ้งโรงเรียนส่งคำขอจัดตั้ง
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

 งบประจำ     
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล และ โรงเรียนปกติ) 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา   
คำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล และ โรงเรียนปกติ) และ
แต่งตั้งคณะทำงานลงพ้ืนที่
ตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 งบลงทุนค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล และ โรงเรียนปกติ) 
2.3 คณะทำงานลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
คำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล และ โรงเรียนปกติ)       
2.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา  
คำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567 งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล และ โรงเรียนปกติ) 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
2.5 จัดส่งคำของบประมาณตาม
ระบบและจัดส่งเอกสารให้ สพฐ.
กำหนด 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2       
3 การขับเคลื่อนการติดตาม

ประเมินผลและรายงานการ
บริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของ สพป.ลำพูน เขต 1 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 
ของสพฐ. และ สพป.ลำพูน เขต 1 
1. การวางแผน (Plan) 
   1.1 ศึกษากรอบการประเมินฯ 
   1.2 จัดทำข้อมูลกรอบการ
ประเมินฯ 
   1.3 จัดทำคำสั่งมอบหมาย
ภารกิจ  
2. การดำเนินงาน (Do) 
   2.1 ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.
ลำพูน เขต 1 วิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ปี 2565 และวางแผน
กำหนดกรอบการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    2.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และ 
สพป.ลำพูน เขต 1 
3. การตรวจสอบ (C) 
    3.1 ติดตามผลการประเมินตาม
ปฏิทิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 คน 
 
 
 
 

50 คน 
 
 
 
 
 
 

งบประจำ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
    3.2 นำผลการดำเนินงานเทียบ
กับเกณฑ์ฯ การประเมิน 
    3.3 จัดทำข้อมูลเสนอฝ่าย
บริหารสพป. 
 
4. การปรับปรุงพัฒนา (A) 
    4.1 ประชุมทบทวนผลการ
ดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 
    4.2 รายงานผลการดำเนินงาน
ผ่านระบบ 
    4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

20 คน 
 
 
 

5 เล่ม 
 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3       
4 การตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. การวางแผน (Plan) 
   1.1 ศึกษากรอบการติดตาม 
   1.2 จัดทำคู่มือการตรวจติดตาม
ตามประเด็นการตรวจราชการ 
2. การดำเนินงาน (Do) 
   2.1 ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.
ลำพูน เขต 1 วิเคราะห์กรอบการ
ติดตามและรายงาน มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการติดตามผล 
พิจารณาผลการดำเนินงาน   
 (บูรณาการกับการประชุมฝ่าย
บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1) 
    2.2 จัดทำแบบติดตาม/แนวทาง 
การติดตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประจำ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
3. การตรวจสอบ (C) 
    ติดตามการดำเนินงาน 
4. การปรับปรุงพัฒนา (A) 
    4.1 สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด  

 
 
 
10 เล่ม 

 

 
 

  

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4       
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 94,715 80,085 31,000 - 10,500 94,715 

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
1. ประชุมเตรียมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ทบทวนทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570, 
นโยบายและจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(ประชุมบุคลากร) 45 * 30 *1 
- เอกสารประกอบการประชุม 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566 – 2570 และ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,350 
 

1,125 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,350 
 

1,125 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,350 
 

1,125 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 38 คน  
2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 38 คน  
4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 
- ค่าอาหารเย็น 38 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
250 บาท 
- ค่าท่ีพัก จำนวน 20 ห้อง ๆ ละ 
1,200 บาท 
- เอกสารประกอบการประชุม  38 
ชุด ชุดละ 30 บาท 
- ค่าจัดทำป้ายไวนิล 
3. เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ, 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566, รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2565 ต่อฝ่าย
บริหาร 
- เอกสารแผนพัฒนาฯ 15 เล่ม 
- เอกสารแผนปฏิบัติการฯ 15 เล่ม 
- เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
ฯ 15 เล่ม 
4. จัดทำเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาฯ, แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 นำเสนอ
คณะกรรมการ กตปน. และ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
และจัดส่งให้กลุ่ม/หน่วยใน สพป.

 
 

19,000 
 

7,600 
 

9,500 
 

24,000 
 

1,140 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19,000 
 

7,600 
 

9,500 
 

24,000 
 

1,140 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19,000 
 

7,600 
 

9,500 
 

24,000 
 

1,140 
 

1,500 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

ลำพูน เขต 1 และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 3 เล่ม 
5. ประชุมการนำเข้าโครงการและ
การรายงานตามระบบติดตาม
ประเมินผลแห่งชาติ จำนวน 40 คน  
   - ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 40 * 150 *1 
6. ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (ประชุมบุคลากร)  
70 * 150 *1 

 
 
 

 
 
, 
 
 

 รวมกิจกรรมที่ 1  94,715  94,715  94,715 
2 การจัดตั้งงบประมาณประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      

 รวมกิจกรรมที่ 2  (ใช้งบประจำ) - - - - - - 
3 การขับเคลื่อนการติดตาม

ประเมินผลและรายงาน การ
บริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ สพป.ลำพูน เขต 1 
1. ประชุมฝ่ายบริหารวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานปี 2564 และ
วางแผนกำหนดกรอบการ
ดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20 * 150 *1 
- ค่าเอกสารการประชุม 20 ชุด   
2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนฯ  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 50 * 150 *1 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม  
50 ชุด   
3. ประชุมฝ่ายบริหารทบทวนผล
การดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20 * 150 *1 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม   
20 ชุด   
- เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน  
10 เล่ม  

 รวมกิจกรรมที่ 3 (ใช้งบประจำ) - - - - - - 
4 การตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน  
เขต 1 วิเคราะห์กรอบการติดตาม
และรายงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบ
การติดตามผล พิจารณาผลการ
ดำเนินงาน   
 (บูรณาการกับการประชุมฝ่าย
บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1) 
2. สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานตามระยะเวลาที่กำหนด 
- ค่าเอกสารรายงานการตรวจราชการ 
จำนวน 2 รอบ ๆ  ละ 5 เล่ม รวม 10 เล่ม 

      

 รวมกิจกรรมที่ 4 (ใช้งบประจำ) - - - - - - 
 รวมทั้งสิ้น  94,715  94,715  94,715 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

โครงการ “บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทิพยวรรณ  ธรรมแก้ว 
โทรศัพท/์โทรสาร  081-9924509     E-mail…t.tiipp@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(1) เป้าหมาย  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำโครงการตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยให้มีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียน Stand ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบจัดการ 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย  1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำโครงการตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่ อมล้ำและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยให้มีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียน Stand ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบจัดการ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนที่สามารถ



416 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 1 
แห่ง, โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 แห่ง, โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 แห่ง,  
3. เชิงคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที,่ โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100  
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแผนบริหาร
จัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษา 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 1 แห่ง, 
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 แห่ง, โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่, 
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษามีแผนบริหารจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รับการศึกษา 

 
แผนย่อย 
    (1)  แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย  (2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศใน
ด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้ น 
ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
    (2)  เป้าหมายแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้จัดทำโครงการตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยให้มีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียน Stand ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบจัดการ 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

1. ร้อยละ 100, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 1 แห่ง, 
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 แห่ง, โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่, 
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษามีแผนบริหารจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รับการศึกษา 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่
ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 1 แห่ง, 
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 แห่ง, โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่, 
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, โรงเรียนขยายโอกาส



418 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ทางการศึกษามีแผนบริหารจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รับการศึกษา 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2. เชิงปริมาณ โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนทีส่ามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 1 แห่ง, 
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 แห่ง, โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่, 
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีรูปแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน, โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษามีแผนบริหารจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รับการศึกษา 

 
 
หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : .การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสถานศึกษา 
 
แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม 
        1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
        2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
  3. การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ( / )  เป้าหมายรวม 
         3. โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพ  

           ของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  ( / )  ประเด็นการปฏิรูป 
     3.1 การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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           ( / )  เป้าหมายรวม 
                   เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความ  

                                  เสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                  รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจน 
                                  วิจัยพัฒนาองค์ความรู ้ที ่นำไปใช้ได้จริงเพื ่อยกระดับความสามารถของคนไทย  
                                  ได้อย่างยั่งยืน 

แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570  ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ สพป.ลำพูน เขต 1    
o กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o โรงเรียนคุณภาพ 

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone โดยโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อม
และเหมาะสม โดยมีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบสามารถนำนักเรียนมารวมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อชุมชน และผู้ปกครอง โรงเรียน Stand Alone หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยาย
โอกาสที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร พื้นที่สูง บนเกาะหรือ การคมนาคมไม่สะดวก ทำให้นักเรียนไม่สามารถ
มาเรียนในโรงเรียนอื่นได้ โรงเรียนดีสี่มุมเมือง หมายถึง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)  
ที่พิจารณาจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ที่เป็นเครือข่ายโดยรอบนำนักเรียนมารวม กระจายนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูง เพ่ือความเสมอภาค ความเท่าเทียม 
และลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชน 
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 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

     2.2 เพ่ือบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
3) เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) จำนวน 1 แห่ง 
 2) โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 แห่ง 
 3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 6 แห่ง 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome 
 1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 2) โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 3) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีแผนบริหารจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษา 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) 
สามารถบริหารจัดการและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  2) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 40 คน ในปีการศึกษา 2565 สามารถควบรวมได้ 
จำนวน 4 โรงเรียน และเลิกสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน 

 3) ผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียน
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ได้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพ
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ที่ 
 

1. การนิเทศ ติดตามและรายงาน 

 
 
 
 

1. แบบรายงาน 
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ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100  
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน         

2. การนิเทศ ติดตามและรายงาน 

 

2. แบบรายงาน 

 

3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ทุกแห่งมีแผนบริหารจัดการให้ผูเ้รียนได้มี
โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความ
เข้าและสอบถามความคิดเห็นของผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง 

3. รายงานการประชุม,  
แบบรายงานแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขยายโอกาสฯ 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
1) โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 

2) นักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 

• ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 

• ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)...............................................-.......................................................... 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
 

1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
1 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

      

 1. การวางแผน (P) 
1.1 ศึกษานโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ และ สพฐ. 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ  
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
 2. การดำเนินงาน(D)  

2.1 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
2.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
2.3 โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนสู่
การปฎิบัติ 
2.4 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยัง สพฐ. เพื่อการ
เดินทางไปเรียนรวม โดยจัดสรร  
ค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง โรงเรียน
มารวม/เลิกจัดสรรตามระยะทาง 

 
20 คน 
1 วัน 

 
 
 

100 คน 
1 วัน 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

/ 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
/ 

2 การจัดทำแผนการเรียนรวม 
ของโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 
2.1 จัดประชุมชี้แจงจัดทำแผน การ
เรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
2.2 รายงานผลการจัดทำแผน  
การเรียนรวมของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาไปยัง สพฐ. 

 
 
 
30 คน 
1 วัน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
/ 

 

 
 
 
 
 
 
/ 

3 การตรวจสอบ (C)    
- นิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดย ผอ.   

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

การเบิกจ่าย 
ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 

ที่ 2 
ไตรมาส 

ที่ 3 
ไตรมาส 

ที่ 4 
สพท. /รองผอ.สพท./ศึกษานิเทศก์ 
และกลุ่มนโยบายและแผน 

4 การปรับปรุงพัฒนา (A) 
1. สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำ
รายงานผลและเผยแพร่ผลงาน 
2. นำข้อมูลผลการดำเนินงานมา
วางแผนในปีต่อไป  

 

   

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (งบประจำ)  - - - - - 

     

2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

      

 1.1 ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียน ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มีคุณภาพ จำนวน 20 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 20x150=3,000.- 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
จำนวน 20 ชุดๆละ 30 บาท     
= 600 บาท  
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม100x150=15,000.- 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 20 บาท=
2,000 บาท  

2 การจัดทำแผนการเรียนรวม 
ของโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 
2.1 จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร
สถานศึกษาจัดทำแผนและการ
ขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 
30 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 30x150=  

      

3 สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน
ผลและเผยแพร่ผลงาน จำนวน 5 
เล่ม ๆ ละ 200 บาท=1,000 บาท 
(มอบกลุ่มบริหารงานการเงินฯ) 

      

 รวมทั้งสิ้น (งบประจำ) - - - - - - 
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โครงการ  “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1” 

หน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพีระณัฏฐ์  สังข์สอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สพท. โทรศัพท์/โทรสาร  087-06609841  E-mail benzwaw@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1)   เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2)   ประเด็น 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

 3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
(3)   อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการส่งเสริม  
การดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญในการ นำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
ให้เป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ  
ไทยแลนด์ 4.0 
(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    (2)  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการส่งเสริม  
การดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติ  
ให้เป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ  
ไทยแลนด์ 4.0 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  

1. เฉลี่ย 480 คะแนน, 2 .เชิงปริมาณ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
จำนวน 9 กลุ่ม 2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 98 แห่ง,  
3. เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้านการศึกษา 

1. อันดับที่ 40, 2 .เชิงปริมาณ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
จำนวน 9 กลุ่ม 2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 98 แห่ง,  
3. เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

แผนย่อย 
(1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แนวทางพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
   (2)  เป้าหมายแผนย่อย  
 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (3)  อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่เน้นการส่งเสริม  
การดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งให้ความสำคัญในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู ่การปฏิบัติ  
ให้เป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ  
ไทยแลนด์ 4.0 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

1. ร้อยละ 100, 2 .เชิงปริมาณ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
98 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

1. ลดลงร้อยละ 20, 2 .เชิงปริมาณ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
98 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ร้อยละ 90, 2 .เชิงปริมาณ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
98 แห่ง, 3. เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 
        ชื่อปัจจัย : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

แผนระดับ  2   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
 ( / )  เป้าหมายรวม  
  3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ  
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 ( / )  เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

( / )  เป้าหมายรวม 
4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

( / )  ประเด็นการปฏิรูป 

5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

( / )  เป้าหมายรวม 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational 
Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

( / )  กิจกรรม 3 จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

( / ) เป้าหมาย  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
แผนระดับ  3  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  2560)  ได้แก่ 
 1.  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566 – 2570 ของ  สพฐ. 
 2.  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ  สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตวัชี้วัด 3 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดมีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 

จุดเน้น สพป.ลำพูน เขต 1 
o เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดทอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 

นโยบายเร่งด่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o Learning loss    

มาตรฐาน สพป.ลำพูน เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ข้อ ๑. การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปญหา และความต้องการ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน บุคลากร และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานการศึกษาของประเทศ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน มีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และถ่วงดุลที ่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และ
เท่าเทียมเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมี
คุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกนอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที ่เกิดขึ้น  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561)   มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการที่จะให้ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ โดยได้ประกาศเป็นปฏิญญาร่วมกันกับสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ “ผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะพึงประสงค์ คุณภาพมั่นคง ได้มาตรฐาน” ดังนั้นการที่จะ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
3.  เป้าหมาย 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
        1. กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 9 กลุ่ม 

2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 98 แห่ง   

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา 
 2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

• ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา 
          2. สถานศกึษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิตของโครงการ (Output) 
- ทุกกลุ่ม/หน่วย ใน สพป.ลำพูน เขต 1 
สามารถบริหารจัดการตามกิจกรรมและ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา 
 - สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
- ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย รายงานผล
การดำเนินงาน 
 
 
 
- ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย สถานศึกษา 
ประเมิน ตนเอง 
 
 

 
- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
 
 
 
- แบบประเมิน 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
 2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566   
ข้อมูลปีฐาน (Baseline data)................................-................................... 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
4. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    1. กิจกรรมและปฏิทินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ที ่

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

การเบิกจ่าย  
ผู้รับผิด
ชอบ 

ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

 

1 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการตามภารกิจ 4 ด้าน 
1. ด้านงบประมาณ  
2. ด้านบริหารงานบุคคล  
3. ด้านวิชาการ  
4. ด้านบริหารงานทั่วไป 

604,785 72,780 127,220 150,000 254,785 ทุกกลุ่ม 

2 การกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

     
 

3.  การรายงานผลการดำเนินงาน       
 

    2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การดำเนินงาน (D)  
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามภารภจิ 4 ด้าน 
1. ด้านงบประมาณ  

  
 

604,785 

   
 

604,785 

 
 

604,785 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. ด้านบริหารงานบุคคล  
3. ด้านวิชาการ  
4. ด้านบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

2 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล       
3 การรายงานผลการดำเนินงาน       

 รวมทั้งสิ้น  604,785    604,785 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ 

ตามกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แผนปฏบิตักิาร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มนโยบายและแผน

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาล าพูน เขต 1
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

กระทรวงศกึษาธกิาร

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาล าพูน เขต 1


