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สวนท่ี 1 

    สภาพท่ัวไป  

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

 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

 ปจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ตั้ งอยู เลขท่ี  65/2 หมู 4          

ถนนลำพูน - ปาซาง ตำบลตนธง อำเภอเมืองลำพูน อยูหางจากศาลากลางจังหวัดลำพูน ประมาณ 4  กิโลเมตร 

และมีพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ 4 อำเภอ ประกอบดวย อำเภอเมืองลำพูน อำเภอปาซาง อำเภอแมทาและ

อำเภอบานธิ  มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 163.25 ตารางกิโลเมตร 
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          สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34  

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 กำหนดให

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคลองคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 9. ดำเนินการและประสาน สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน สงเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

ดานการศึกษา 

 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐเอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง

กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนางาน
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ดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการพิจารณา

แบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมถึง

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในรูปแบบเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 9  เครือขาย มีผูดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.  อำเภอเมืองลำพูน 

      เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ท่ี 1, 2, 3, 4 

      นายณัฐกุล  รุณผาบ  

  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   

                2.  อำเภอปาซาง 

      เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอปาซาง ท่ี 1, 2 

      นายวินัย  แปนนอย  

       รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 3.  อำเภอแมทา 

   เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแมทา ท่ี 1, 2 

      นายวินัย  แปนนอย 

       รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 4.  อำเภอบานธิ 

  เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบานธิ 

  นายณัฐกุล  รุณผาบ  

  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

 

 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปนหนวยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

แบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2561 ซ่ึงแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุมอำนวยการ 

2. กลุมนโยบายและแผน 

3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงสรางการบริหาร 
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4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

5. กลุมบริหารงานบุคคล 

6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

9. หนวยตรวจสอบภายใน 

10. กลุมกฎหมายและคดี 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ลำพูน เขต 1 

 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

 

สถานศึกษาในสังกัด 98  โรงเรียน/สาขา 

โครงสรางการบริหารงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

98 แหง 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 

 

 

 

 

  

นายณัฐกุล  รุณผาบ 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายวินัย  แปนนอย 

รองผูอำนวยการสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ลำพูน เขต 1 

 

 

ผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
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นางภัทษร คำแหง 
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

นายเดชอนัน  คุนุ 

ผอ.กลุมกฎหมายและคด ี

 

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 

ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

นางปุณยวีร  ร่ืนเริง 

ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

ผูอำนวยการกลุม/หนวย 

นางสาวอำไพ  บุญสูง 

ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
 

นางภัสพร  จันทรผง 
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

 

นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท 

ผอ.กลุมอำนวยการ 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

   นางอำพัน คาดคำฟู 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญกการ  รักษาการ  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
 

 

นายกนกบุญ  กระแสร 
ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยแีละการสื่อสารสารสนเทศ 

นางนิตยา ปาระม ี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ปฏิบตัิหนาที ่ผอ.กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 

 
  

 

 

 

 

   

   

   

 

 

  

นายณัฐกุล  รุณผาบ 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

ประธานกรรมการ 

นายวีรชน  จิรัชยากร 
กรรมการที่เปนผูแทนผูบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 

นางสาวดวงพร  เลาหกุล 
กรรมการท่ีเปนผูแทนผูบริหาร

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานของเอกชน 

นายณรงค  กองแกว 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายวิชากร  ลังกาฟา 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายเจตนา  เมืองมูล 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
นายบุญสุม  อินกองงาม 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 นายสุรเชษฐ  คำสุวัตร 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 

ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ 

กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 

 

 

         ตารางท่ี 1 จำนวนโรงเรียน หองเรียนและนักเรียน ปการศึกษา 2565 

รายการ จำนวน 

โรงเรียนท้ังส้ิน 

- โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน 

- โรงเรียนท่ีจำนวนนักเรยีนเปน 0 

98 

89 

 9 

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด 

- ไมมีนักเรียน 

ขนาดท่ี  1 

- จำนวนนักเรียน  1 – 20 

- จำนวนนักเรียน  21 – 40 

- จำนวนนักเรียน  41 – 60 

- จำนวนนักเรียน  61 – 80 

- จำนวนนักเรียน  81 – 100 

- จำนวนนักเรียน  101 – 120 

ขนาดท่ี  2  จำนวนนักเรียน 121-200 

ขนาดท่ี  3  จำนวนนักเรียน 201-300 

ขนาดท่ี  4  จำนวนนักเรียน 301-499 

ขนาดท่ี  5  จำนวนนักเรียน 500-1,499 

ขนาดท่ี  6  จำนวนนักเรียน 1,500-2,499 

ขนาดท่ี  7  จำนวนนักเรียน >2,500 

 

9 

 

1 

11 

13 

12 

10 

7 

23 

10 

1 

0 

1 

0 

จำนวนหองเรียน 841 

จำนวนนักเรียน 

-  กอนประถมศึกษา 

-  ประถมศึกษา 

-  มัธยมศึกษาตอนตน 

11,292 

2,368 

8,102 

822 

          หมายเหตุ : ขอมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 

ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับช้ัน ปการศึกษา 2565 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 

                      

ระดับช้ัน รวม 

อนุบาล 1 339 

อนุบาล 2 948 

อนุบาล 3 1,081 

รวม 2,368 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,399 

ประถมศึกษาปท่ี 2 1,392 

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,306 

ประถมศึกษาปท่ี 4 1,428 

ประถมศึกษาปท่ี 5 1,333 

ประถมศึกษาปท่ี 6 1,244 

รวม 8,102 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 293 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 264 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 265 

รวม 822 

รวมท้ังส้ิน 11,292 

          หมายเหต ุ: ขอมูล DMC ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

     ตารางท่ี 3 จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ลูกจางช่ัวคราว 

          หมายเหตุ :    ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี  1  ธันวาคม  2565 

ท่ี ตำแหนงและสายงานการปฏิบัติหนาท่ี จำนวน 

 ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

1 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 

2 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 

3 ศึกษานิเทศก 13 

4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค(2) 40 

6 ลูกจางประจำ 9 

7 ลูกจางชั่วคราว  5 

8 ยาม 2 

9 แมบาน 2 

รวม 75 

 ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

1 ผูอำนวยการสถานศึกษา 56 

2 รองผูอำนวยการสถานศึกษา 3 

3 คร ู 655 

4 ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 4 

5 ลูกจางประจำ 27 

6 พนักงานราชการ 32 

7 ครูขาดแคลนข้ันวิกฤต 14 

8 บุคลากรวิทย-คณิตฯ 5 

9 ธุรการโรงเรียน 73 

10 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 31 

11 นักการภารโรง (โครงการคืนครู) 22 

12 นักการภารโรง 9 

รวม 931 

รวมท้ังส้ิน 1,006 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

 

 
 

ตารางท่ี 4 ผลการจัดสอบการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National  Test  :  NT)  

             ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  เปรียบเทียบปการศึกษา 2564 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.)  

             และระดับประเทศ 

ความสามารถ 

คาคะแนนเฉลี่ยรอยละ 

คาคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา  

2564 
  

เปรียบเทียบระดบัสงักัด (สพฐ.) เปรียบเทียบระดบัประเทศ 

ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2564 

คาคะแนนเฉลี่ย

รอยละ 

(สูง/ต่ำกวา) 

(+/-) 

คาคะแนน

เฉลี่ยรอยละ 

(สูง/ต่ำกวา) 

(+/-) 

ดานภาษาไทย 48.74 55.48 - 6.74 56.17 - 7.40 

ดานคณิตศาสตร 44.15 48.73 - 4.58 49.44 - 5.29 

รวม 46.46 52.11 - 5.65 52.80 - 6.34 
 

 จากตาราง พบวา  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด 

(สพฐ.) และระดับประเทศ พบวา ผลการประเมินทุกดานต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผู เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  1  

               ปการศึกษา 2564  เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  

ความสามารถ 

ปการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

เขตพ้ืนท่ีฯ สพฐ. สงู/ต่ำ ประเทศ สงู/ต่ำ 2564 2563 เพ่ิม/ลด 

ดานการอานออกเสียง 59.89 69.04 - 9.15 69.95 -10.06 59.89 70.55 - 10.66 

ดานการอานรูเรื่อง 60.84 72.30 - 11.46 72.79 -11.95 60.84 71.07 - 10.23 

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

 

ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

จากตาราง พบวา ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 2564  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภาพรวม  มีคะแนนเฉลี่ยรวม

รอยละ 60.37 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมและ 

รายดาน ต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  

 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาป ท่ี  6  

             ปการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับ 

             ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 

สาระการเรยีนรู 

ปการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

เขตพ้ืนท่ีฯ สพฐ. สงู/ต่ำ ประเทศ สงู/ต่ำ 

ภาษาไทย 53.27 49.54 3.73 50.38 2.89 

ภาษอังกฤษ 38.57 35.46 3.11 39.22 -0.65 

คณิตศาสตร 38.82 35.85 2.97 36.83 1.99 

วิทยาศาสตร 36.94 33.68 3.26 34.31 2.63 

เฉลี่ย 41.90 38.63 3.27 40.19 1.72 

 

จากตาราง พบวา ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564  สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบวา 

ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  

ปการศึกษา 2564 สูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 

เม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวา วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยสูง

กวาระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ สวนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.)  

แตต่ำกวาระดับประเทศ 

 

 

 



14 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 สพป.ลำพูน เขต 1 
                     

 
 

ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ัน พ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  3  

               ปการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับ 

               ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 

สาระการเรยีนรู 

ปการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

เขตพ้ืนท่ีฯ สพฐ. สงู/ต่ำ ประเทศ สงู/ต่ำ 

ภาษาไทย 54.12 52.13 1.99 51.19 2.93 

ภาษอังกฤษ 29.89 30.79 -0.90 31.11 -1.22 

คณิตศาสตร 21.69 24.75 -3.06 24.47 -2.78 

วิทยาศาสตร 31.88 31.67 0.21 31.45 0.43 

เฉลี่ย 34.40 34.84 -0.44 34.56 -0.16 

จากตาราง พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ปการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับสังกัด (สพฐ.) 

และระดับประเทศ พบวา ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 

เม่ือพิจารณาเปนรายวิชา พบวาวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัด 

(สพฐ.) และระดับประเทศ สวนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) 

และระดับประเทศ 
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สวนท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 
 

วิสัยทัศน 

“ จัดการศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน บนพ้ืนฐานความเปนไทยและทองถิ่น ”  

 พันธกิจ  

 1. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม 

 2. ประสาน สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค    

ทางศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  

 3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีคุณธรรม จรยิธรรม มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 4. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ      

มีสมรรถนะดานภาษาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 5. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 

 6. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน 

 เปาประสงค  

  1. ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัย

คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม  โรคอุบัติ ซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม รวมถึงการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี   

  2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลองกับ

ศักยภาพ ใหเปนผู มีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเปนสำหรับอนาคต มีความรู ความเขาใจ สามารถวางแผน           

ในการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  
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  3. ผู เรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน          

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยางมี

ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  

  4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ 

และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาครูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายดานดิจิทัล ของกระทรวงศึกษาธิการ และ

นโยบายดานปญญาประดิษฐ  

  6. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ 

ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ  

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน       

  กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

  กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

 จุดเนนการดำเนินงาน  9 จุดเนน 

 1. หองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา  

 2. การยกระดับภาษาอังกฤษ  

 3. โรงเรียนคุณธรรม  

 4. การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพ้ืนฐาน  

 6. การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษท่ี 21  

 7. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 8. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

    9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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 กลยุทธ/เปาประสงคเชิงกลยุทธ/แนวทางการดำเนินการ/ตัวช้ีวัด 

 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหม  โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม  รวมถึงการจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี 

 แนวทางการดำเนินการ 

 1.  สรางความตระหนัก  ความรู  ความเขาใจแกครู  บุคลากรทางการศึกษา  ใหสามารถวิเคราะห 

ประเมินสถานการณความเสี่ยง  และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ให

สามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ  รองรับวิถีชีวิตใหม (NEW NORMAL)   

 2. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ  รูจักวิธีการปองกันและแกไข  เก่ียวกับภัยคุกภาม  

ภัยจากยาเสพติด  ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน  การคามนุษยอาชญากรรมไซเบอร  ภัยพิบัติและ

ภาวะฉุกเฉิน  โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ  ตลอดจนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับความ

ปลอดภัย   

 3. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมุงเสริมสรางทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหแกผูเรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติ

และภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ 

 4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูดวยตัวเองท่ีนำไปสู DIGITAL LIFE & LEARNING 

รวมถึงความพรอม ของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลนเพ่ือความปลอดภัยเม่ือตองเผชิญกับ

สถานการณภัยพิบัติและภัยคุกคาม 

 5. สงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอม และสรางระบบนิเวศนการเรียนรูท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา  

ใหผูเรียนมีความปลอดภัยมีความอบอุน และมีความสุขในสถานศึกษา 

 6. เสริมสรางแนวทางการปองกันและแกปญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดอยางทันทวงที เชน          

ภัยคุกคามทางไซเบอรการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกผู อ่ืน (BULLY) ความรุนแรงใน

สถานศึกษา การลวงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความรวมมือจากภาคีเครือขาย 

 7. พัฒนาระบบและรูปแบบการปองกันภัยทุกรูปแบบ รวมท้ังเสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
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 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 

ป งปม.64 

เปาหมาย 

สพป.  

ป 2565 

เปาหมาย 

สพฐ. 

ป 2565 

1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการ 

สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม ทุก

รูปแบบ 

N/A 85 85 

2. รอยละของครูบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางในการ

จัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติ

ใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal) 

 80 80 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม 

(New Normal) 

 80 80 

4. รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเรื่องการ

จัดระบบความปลอดภัยตาง ๆ สามารถนำความรูไปถายทอดสูโรงเรียนได 

 80 80 

 

 กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 1. เด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  

 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคจนจบ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 3. ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

 4. เด็กกลุมเสี่ยงท่ีจะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหลน และเด็กออกกลางคัน ไดรับการชวยเหลือ 

ใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 5. เด็กพิการและผูดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 แนวทางการดำเนินการ  

 1. สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเสมอภาค โดยการคนหา เฝาระวัง ติดตาม และ

ชวยเหลือเด็กปฐมวัย (3 - 5 ป) ทุกคน ใหไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการ จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมี

คุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
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 2. สรางโอกาสและความเสมอภาคการเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพใหแกประชากรวัยเรียน   

ทุกคนอยางตอเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผูเรียน ความถนัด และศักยภาพของแตละบุคคล 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

 3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินการคนหา เฝาระวัง ติดตาม และประสานชวยเหลือ ประชากร

วัยเรียนระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีอยูนอกระบบการศึกษาใหเขาถึงการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ และไดรับการพัฒนา

ตามศักยภาพของแตละบุคคล และสนับสนุนใหมีขอมูล องคความรู และแนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ท่ีจำเปนใน

การปองกันนักเรยีนออกจากระบบการศึกษา 

 4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคน

พิการ การวัด และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ และเด็กดอยโอกาส 

 5. สงเสริม พัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางโอกาส ทางการศึกษา 

 6. ระดมการมีสวนรวมของสังคมอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 

ป งปม.64 

เปาหมาย 

สพป.  

ป 2565 

เปาหมาย 

สพฐ. 

ป 2565 

1. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 100 100 70 

2. จำนวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทางการศกึษา และ

พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเปน 

7,948 คน 7,901 คน  - 

3. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจยัพ้ืนฐานสำหรับนักเรยีนยากจน N/A 20 20 

4. รอยละประชากรวยัเรยีนไดเขาเรยีนตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 100 100 - 

5. รอยละประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 100 100 - 

6. รอยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรและเรียนตอสาย

สามัญและสายอาชีพ 

98 98 - 

7. สัดสวนผูเรียนตอสายสามัญ และสายอาชีพ 28.41 : 71.59 30 : 70 เปาหมาย

จังหวัด 

50 : 50 
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ตัวช้ีวัด ขอมูลฐาน 

ป งปม.64 

เปาหมาย 

สพป.  

ป 2565 

เปาหมาย 

สพฐ. 

ป 2565 

8. อัตราการออกกลางคัน 

    - ป.6 

    - ม.3 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

- 

- 

9. จำนวนนักเรยีนท่ีไดรับการสนบัสนุนคาใชจายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 10,948 10,918 - 

 

 กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ  

 1. ผู เรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ัน  

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี อยางมี

ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเปนไทย  

 2. ผูเรียนทุกชวงวัยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคลอง

กับศักยภาพ ใหเปนผูมีสมรรถนะและทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

 3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  ทันตอการเปลี่ยนแปลง  

ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอม ท้ังทางดาน

วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  

 4. สถาน ศึกษาจัดการศึกษาเพ่ื อการบรรลุ เป าหมายการพัฒ นาอย างยั่ งยืน  (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิต ท่ี เปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม ตามหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการดำเนินการ  

 คุณภาพผูเรียน 

 1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจำเปนของโลกในศตวรรษ 

ท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ 

 2. พัฒนาผูเรียนตามแนวทางพหุปญญา (MultipleIntelligences) 
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 3. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เชื่อมโยงสูอาชีพและ 

การมีงานทำ มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลอง กับความตองการของประเทศ 

 4. สงเสริม พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและดานการเรียนรูของผูเรียน ท่ีนำไปสู Digital Life & Learning 

 5. ดำเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผูเรียน เพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพ

และสงเสริมขีดความสามารถตามศักยภาพ 

 คุณภาพครู 

 6. สงเสริมใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู รูปแบบ Active Learning / Co-creation 

ใหกับผูเรียนในทุกระดับชั้น 

 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรู          

ฐานสมรรถนะ มีความรูความสามารถ ในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู และทักษะใน

สังคมยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) มีแรงจูงใจในความเปนครูมืออาชีพ 

 8. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยมี

การพัฒนารายบุคคล สงเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูง ตามมาตรฐานนานาชาติของครู            

มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ ความเปนครู 

 หลักสูตรและอ่ืน ๆ 

 9. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 และพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

บนฐานของสามมโนทัศนหลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative Education   

 10. สงเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู (Assessment for Learning) ท่ีสอดคลองกับ

สภาพบริบทของสถานศึกษา โดยใหมีรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การทดสอบดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย 

การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment) เปนตน 

 11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอยางยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 

 12. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียน รวมท้ัง

ดำเนินการใหมีการขยายผล 

 13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ 

 14. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาตอดานอาชีพ และการประกอบอาชีพ หรือการมีงานทำ 

ตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 

 15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
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 16. สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

 17. เสริมสรางความเขมแข็งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ เปนเลิศ (HCEC) เพ่ือเปนศูนยกลางใน

การบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพบุคคลสูความเปนเลิศ 

 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูล

ฐาน 

ป งปม.6 

เปาหมาย 

สพป. 

ป 2565 

เปาหมาย 

สพฐ.  

ป 2565 

1. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะท่ีจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

80 80 80 

2. รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางสมรรถนะผูเรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

 80 80 

3. รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 100 80 80 

4. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ระดับดีข้ึนไป 

     2.1 ป.6 

     2.2 ม.3 

  

 

90 

90 

 

 

90 

90 

5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) 

 40 40 

6. รอยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู ภาษาอังกฤษโดยใช

ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

 

 

908 

100 100 

7. รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการ

เตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) ในการ

ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

 100 70 

8. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุปญญา  N/A 10 10 

9. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล  N/A 10 10 
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ตัวช้ีวัด ขอมูลฐา 
เปาหมาย 

สพป. 

ป 2565 

เปาหมาย 

สพฐ. 

ป 2565 

10. รอยละผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 

การพัฒนาใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานตำแหนง 

100 100 - 

11. รอยละครูไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

100 100 - 

 

 กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 เปาประสงคเชิงกลยุทธ  

 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการนำระบบขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

 2. สถานศึกษา ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการบริหาร และการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกับบริบท  

 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ท่ีมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  

 4. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

 แนวทางการดำเนินการ   

 การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 1. พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการท่ีแตกตางของนักเรียน และผูรับบริการทุกประเภท รวมท้ังพัฒนาระบบ

ฐานขอมูล เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมท่ีตอบสนองความ

ตองการ ท้ังในภาพรวมและเฉพาะกลุมได โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานขอมูลกลางของหนวยงานอ่ืน ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ 

 2. พัฒนาและจัดระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมี

การเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก 

 3. สงเสริม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
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 การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 

 4. สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนท่ีสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

คุณภาพ 

 5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 6. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมี

คุณภาพ ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

 7. บริหารจดัการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใหผูเรียนไดมีโอกาสรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในระบบประกัน

คุณภาพ 

 การบริหารงบประมาณ 

 9. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรดานการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายตามความตองการและ

จำเปนของผูเรียนและสถานศึกษาในบริบทของแตละพ้ืนท่ี และกระจายอำนาจการบริหารและงบประมาณไปสู

สถานศึกษา โดยลดกิจกรรมท่ีดำเนินการจากสวนกลาง เนนกำกับทิศทางและติดตามประเมินผล 

 การบริหารงานบุคคล 

 10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 11. พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดานการวางกลยุทธองคกร การมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และการสรางสุขในองคกร ดานความเชื่อมโยงจากนโยบายสูการปฏิบัติ วัฒนธรรมการใหบริการ และการ

สรางเครือขายการทำงาน และใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหนง และวิทยฐานะ  

 12. บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครูท่ีไมใชการสอน และบริหารอัตรากำลัง

ในสำนักงานทุกระดับใหสอดคลองกับภารกิจ เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 13. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

โดยใหบุคลากรในหนวยงานทุกระดับ นำหลักธรรมาภิบาลไปสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

และตอเนื่อง 

 14. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 15. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-

based  

 16. สงเสริมการมีสวนรวม และจัดการศึกษารวมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

องคกรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาท และกรอบภารกิจท่ีตอบสนองตอนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 
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 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน 

ป งปม.64 

เปาหมาย 

สพป. 

ป 2565 

เปาหมาย 

สพฐ. 

ป 2565 

1. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ  

ท่ีเปนดิจิทัล 

100 100 80 

2. สัดสวนของเวลาท่ีครูใชเพ่ือการเรียนการสอน และงานท่ีเก่ียวของกับ

การเรียนการสอนตองานอ่ืน ๆ 

N/A 3 : 2 3 : 2  

3. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA   N/A 80 80 

  

จุดเนนการดำเนินงาน  9 จุดเนน 

 1. หองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา  

 2. การยกระดับภาษาอังกฤษ  

 3. โรงเรียนคุณธรรม  

 4. การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพ้ืนฐาน  

 6. การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูศตวรรษท่ี 21  

 7. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 8. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

    9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จุดเนนท่ี 1  หองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา 

 หองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  หมายถึง หองเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู มีครูเปนผูจัดการเรียนรูท่ีเนนคุณภาพใหเกิดข้ึนในหองเรียนและนักเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และตามมาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวัย    

 หองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หมายถึง หองเรียนท่ีมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู มีการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของครูผูสอน และผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอนสงผลตอคุณภาพ

ของนักเรียนท้ังดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน  เขต 1 ไดจัดทำแนวทางการพัฒนาหองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษาของ
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สถานศึกษา ระดับปฐมวัย มีองคประกอบ 3 ดาน คือ 1. ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสงเสริมการจัด

ประสบการณ 2. ดานคุณภาพของครู 3. ดานคุณภาพเด็ก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีองคประกอบ 3 ดาน คือ  

 1. ดานการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือและสงเสริมการเรียนรู  

 2. ดานคุณภาพของครู  

 3. ดานคุณภาพของนักเรียน 

  ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละ 80 หองเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยท่ีอยูในระดับดีข้ึนไป  

 2. รอยละ 80 หองเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีอยูในระดับดีข้ึนไป 

จุดเนนท่ี 2 การยกระดับภาษาอังกฤษ 

          การยกระดับภาษาอังกฤษ หมายถึง การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ Communicative 

Approach  และ Active Learning  ใหผูเรียนทุกคนท่ีเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเรียนรู และฝกฝน 

การใชภาษาอังกฤษ  จนเกิดทักษะและความสามารถในการสื่อสาร (ฟง-พูด-อาน-เขียน) ไดตามระดับชั้น โดยจัด

เวลาเรียน กิจกรรม สภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู ท้ังภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ  ตลอดท้ังมีการวัดและประเมินผลท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือสรางเสริมศักยภาพของผูเรียนใหมีสมรรถนะ

และทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการแสวงหาองคความรูเพ่ือ   

การพัฒนาตนเองได 

 ตัวช้ีวัด 

        1. รอยละ 80 ของผูเรียน  มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

        2. รอยละ 80 ของสถานศึกษา ท่ีจัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน     

ไดเรียนรูและฝกทักษะภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จุดเนนท่ี 3  โรงเรียนคุณธรรม 

  โรงเรียนคุณธรรม ดำเนินการภายใตกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ 

  1.  กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 2. กิจกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

 3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

4. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

 ซ่ึงในแตละกิจกรรมมีจุดเนนการดำเนินการดังตอไปนี้ 
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 1. กิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

  โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมหรือเรียกยอ ๆ วา “โรงเรียนคุณธรรม” หมายถึง สถานศึกษาท่ี

ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริม

ความดีในรูปแบบตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงนำไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรม  

ท่ีพึงประสงคไดอยางยั่งยืนและนำไปขยายเครือขายได  

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม มุงปลูกฝงใหผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ไดแก 1) ความพอเพียง 

2) ความกตัญู 3) ความซ่ือสัตยสุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณคุณธรรม เพ่ือใหเปนพลเมืองท่ีดี   

มีคุณธรรมและรวมกันพัฒนาประเทศชาติบานเมือง ใหเจริญกาวหนาม่ันคงตลอดไป 

  ตัวช้ีวัด 

   1. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือ

กับความเปลี่ยนแปลง  

   2. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 

 2. กิจกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 

  การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ เปนกลยุทธเชิงรุกในการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซ่ึงสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กำหนดใหทุกหนวยงาน

ตองดำเนินงานประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด ไดกำหนดใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัดตองรับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใส โดยกำหนดคาเปาหมายไววา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จะตองมีคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและ  

ความโปรงใส ไมนอยกวารอยละ 85 ซ่ึงเกณฑการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน และของสถานศึกษาออนไลน จะตองเปดเผยขอมูลการดำเนินงานของ

หนวยงานท่ีแสดงถึงความโปรงใสในการดำเนินงานใหสาธารณชนไดทราบถึงการดำเนินงาน จำนวน 43 ขอมูล

ประกอบดวยเกณฑประเมิน 10  ตัวชี้วัด การปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของ

ราชการ การแกไขปญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบ        

การทำงาน การเปดเผยขอมูล การปองกันการทุจริต  

  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

  รอยละ 50 ของสถานศึกษาในสังกัดมีคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ

ดำเนินงานไมนอยกวารอยละ 85  
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 3.  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

  กิจกรรมโรงเรียนสุจริตเปนกิจกรรมท่ีอยูภายใตโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ      

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา ใหเกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ ดังนี้     

   1. ทักษะกระบวนการคิด  หมายถึง ความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบใหเหตุผล           

มีวิจารณญาณ แกปญหาและสรางสรรคไดวาสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไมควรประพฤติปฏิบัติ  ไมใหเกิดการ

การกระทำใด ๆ เพ่ือตนเอง  หรือผูอ่ืนใหไดรับผลประโยชนท่ีไมมีสิทธิ์จะไดรับโดยวิธีการท่ีไมถูกตอง  ไมซ่ือสัตย 

   2. มี วินัย หมายถึงมีจิตสำนึกในบทบาทและหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติตามขอตกลง 

ขอบังคับ  กติกา  ระเบียบ  กฎหมายของครอบครัว  โรงเรียน  สังคม  และยอมรับผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติเคารพ

สิทธิของผูอ่ืนและเปนพลเมืองท่ีดีของชุมชน  สังคมประเทศชาติและสังคมโลก     

  3. ซ่ือสัตย สุจริต  หมายถึง การแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเปนจริงตอ

ตนเอง  ครอบครัว  สังคมและโลกท้ังทางกาย  วาจา  และใจ      

   4. อยูอยางพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล        

มีภูมิคุมกัน สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข        

  5. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  การชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจไมหวังผลตอบแทน  เขารวม

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม   

  ตัวช้ีวัด 

  1. รอยละของโรงเรียนสังกัด เสริมสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต การตอตานการทุจริตเพ่ือให

ผูเรียนตระหนักและปฏิบัติตนเปนบุคคลซ่ือสัตยสุจริต และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ                                                         

            2. รอยละของผูบริหาร ครูในโรงเรียนเครือขายโรงเรียนสังกัด มีผลการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best 

Practice) เพ่ือเปนแบบอยางของความซ่ือสัตยสุจริตและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ  

 3. รอยละของนักเรียนในสังกัด มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีคุณธรรม และมีคุณลักษณะ 5 

ประการ ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ 

 4. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

  โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช หรือ

ประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาเนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา

อยางบูรณาการ  

  โรงเรียนวิถีพุทธ ดำเนินการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ 

ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจในคุณคาแท ใชกระบวนการทาง

วัฒนธรรมแสวงหาปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผูบริหาร และคณะครูเปน
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กัลยาณมิตร ชวยกันพัฒนาดำเนินการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีวิถีการทำงาน วิถีชีวิต วิถีการเรียนรู วิถีวัฒนธรรม

ตาง ๆ ตามหลัก “ไตรสิกขา” ท่ีนำไปสู “ปญญา” วิถีชีวิตท่ีดีงามตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 

ตัวช้ีวัด   

รอยละ 100 ของสถานศึกษา ดำเนินการตามแนวทางดำเนินการ 29 ประการสูความเปน 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

จุดเนนท่ี 4  การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายความวา การจัดการเรียนรูท่ีมีแนวทางการ

จัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร 

โดยเนนการนำความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ท่ีเปนประโยชนตอ

การดำเนินชีวิต และการทำงาน ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการ

ทำงาน  การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการจัดการเรียนรูท่ีไมเนนเพียงการทองจำทฤษฎีหรือกฏทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคู

กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ พรอมท้ังสามารถ

นำขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได 

 การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการ ไดแก (1) เปนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ 

(2) ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ  (3) เนนการ

พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (4) ทาทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง      

ความคิดเห็น และความเขาใจท่ีสอดคลองกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา  จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทาง    

สะเต็มศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ

คณิตศาสตร  และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนำมาใชไดทุกวัน    

  ตัวช้ีวัด   

  1. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

  2. รอยละ 100 ของครูปฐมวัย มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

  3. รอยละ 100 ของครูวิทยาศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

  4. รอยละ 100 ของผู เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู    

   ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

  5. รอยละ 100 ของผูเรียนมีการสรางนวัตกรรม 
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จุดเนนท่ี  5  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพ้ืนฐาน 

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การดำเนินงานเพ่ือพัฒนานักเรียน     

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปการศึกษา 2563 ดานความสามารถของผูเรียน

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนของนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ตัวช้ีวัด 

  1. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) รอยละ 50 ข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 3  

 2. สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน ไดรับการเตรียมความพรอมดานการอาน คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตรในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA รอยละ 100 

 3. นักเรียนมีผลการะเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน 

(RT) สูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา รอยละ 3  

จุดเนนท่ี 6  การจัดการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21  

 การจัดการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนพัฒนากระบวน                     

การเรียนรูผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใชทักษะและเชื่อมโยงองคความรู นำไป

ปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีหลักการจัดการเรียนการสอนท่ี สงเสริมหรือกระตุนให

ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนกับนักเรียน ดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายในการ

ออกแบบกิจกรรมการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ครูผูสอนมีบทบาทอำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือ

ใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง จนเกิดเปนการเรียนรูอยางมีความหมาย (Meaningful Learning) 

 ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละ 80 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21   

 2. รอยละ  80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู 

จุดเนนท่ี 7  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

   กิจกรรมพัฒนาผู เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

มุงพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย 

สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและสรางจิตอาสานึก

ของการทำประโยชนเพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนา

ผู เรียนมุงพัฒนาผู เรียนใหใชองคความรู ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู  และ

ประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 

ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการ
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รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมทุกรูปแบบ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี ซ่ึงจะสงผลในการพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก รักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 

มุงม่ันในการทำงาน รักความเปนไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการทำงาน มีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากภัย

ทางสังคม และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

                กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย

กิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 

                1. กิจกรรมแนะแนว 

                   เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม สามารถคิดตัดสินใจ คิด

แกปญหา กำหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตท้ังดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนไดอยางเหมาะสมตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง  ชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ชวยเหลือและใหคำปรึกษาแกผูปกครองใน

การมีสวนรวมพัฒนาผูเรียนใหประสบความสำเร็จในชีวิตอยางภาคภูมิใจ 

                2. กิจกรรมนักเรียน 

                    เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความเปนระเบียบวินัย ความเปนผูนำ ผูตามท่ีดี ความรับผิดชอบ  

การทำงานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือแบงปน เอ้ืออาทร 

สมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเอง   

ในทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการทำงาน เนนการ

ทำงานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา    

และทองถ่ิน กิจกรรมนักเรยีนประกอบดวย 

                      2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 

                      2.2 กิจกรรมชมุนุม ชมรม 

                 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 

                      เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถ่ิน  

ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม และ 

การมีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม  

                   กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท้ัง 3  

ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน เม่ือผูเรียน      

ไดปฏิบัติกิจกรรมแลวสามารถนำไปสูเปาหมายเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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 ตัวช้ีวัด 

 1. ผูเรียน รอยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551  

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 90 ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  3. สถานศึกษา รอยละ 100 มีเครือขายความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

จุดเนนท่ี 8  การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 

               กับส่ิงแวดลอม   

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต

ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการบริหารและพัฒนาประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจำเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ตองอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำ

วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐาน

จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสำนึกในคุณธรรม      

ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และ  

ความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ 

สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

 การนอมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระราชทานพระบรมราโชบาย ดานการศึกษาเพ่ือมุงสรางพ้ืนฐาน

ใหแกผูเรียน และผูเก่ียวของไดนอมนำไปปฏิบัติใหบังเกิดผล ซ่ึงประกอบดวย แนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ 

คือ 1. การมีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง ขอนี้มีคำขยายวา ตองมีความรูความเขาใจที่มีตอชาติบานเมือง    

ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย และมีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน         

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ขอนี้มีคำขยายวา ใหรูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติ   

แตสิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสรางคนดีใหแกบานเมือง 3. มีงานทำ มีอาชีพ ขอนี้มีคำขยายวา 

ตองใหเด็กรักงาน สูงาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมใหเรียนรูการทำงาน ใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได 

4. เปนพลเมืองดี ขอนี้มีคำขยายวา การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการ

ตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทำหนาที่พลเมืองดี การเปนพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอื้ออาทร   

ตองทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน “เห็นอะไรท่ีจะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” 
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สิ่งแวดลอมศึกษา คือ กระบวนการใหความรูความเขาใจ เรื่องสิ่งแวดลอม เพ่ือนักเรียนไดเกิดความ

ตระหนัก เจตคติ มีทักษะในการปฏิบัติตนตอสิ่งแวดลอม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตอยูใน

สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน และการใชทักษะการคิดวิเคราะหในการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

    การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  ดำเนินการภายใตกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ 

 1. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. กิจกรรมพระบรมราโชบาย ดานการศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10)  

  3. กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 

 ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม            

มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี   

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ไปพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. รอยละ 80 ของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง 

เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา

รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษา

ศีลธรรม 

จุดเนนท่ี 9 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ

การบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวน

เก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ

บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแล 

 ตัวช้ีวัด 

 1. รอยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็ง 

 2. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป 

 3.  สพป.ลำพูน เขต 1 มีผลการประเมินมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
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สวนท่ี 3 

การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูการปฏิบัติของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการโดยใชการบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปดวย 

การวางแผน (Plan-P) การปฏิบัติตามแผน (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และการปรับปรุง (Act-A) ดังนี้  

  ข้ันตอนท่ี  1  การวางแผน (Plan - P) 

   1. ศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตร นโยบายท่ีเก่ียวของ มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งานตาม

ภารกิจ 4 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารบุคคล และดานบริหารท่ัวไป          

การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) 

และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ผลการดำเนินงานของป ท่ีผานมา สภาพปญหาและความตองการของ      

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุม

คณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 โดยนำผลการศึกษา วิเคราะห ยุทธศาสตร นโยบายท่ีเก่ียวของ มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

งานตามภารกิจ 4 ดาน การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI 

Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผลการดำเนินงานของป ท่ีผานมา สภาพ

ปญหาและความตองการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และกำหนดจุดเนนและเปาหมาย

การพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1   

  3. แจงกลุมและหนวยในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการจัดทำ

โครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับจุดเนนและเปาหมายการพัฒนา 

   4. จัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 5. นำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

   6. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน  

  ข้ันตอนท่ี  2  การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 

   1. แจงแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหทุกกลุม/หนวยในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาทราบเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 

   2. ประชุมชี้แจงในการประชุมทีมบริหาร การประชุมผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรและผูเก่ียวของ 
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   3. กำหนดแนวทางในการนำวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ โดยใหมีและใชแผนปฏิบัติการประจำป 

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และใหสถานศึกษาจัดสงแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และแผนการใชจายเงินใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกำหนดเปนตัวชี้วัดหนึ่ง

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา 

   4. มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ เพ่ือกำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน โดยลด

ข้ันตอนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน 

     ข้ันตอนท่ี  3  การตรวจสอบ (Check - C) 

      1. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน โดยผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบประจำเครือขาย ผูอำนวยการกลุม และศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบ

ประจำเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามปฏิทินท่ีกำหนดเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและรวบรวมขอมูลอ่ืน 

รวมท้ังสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือกำหนดแนวทาง        

การปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

  3. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 

3,6,9,12 เดือน ตามแบบติดตามประเมินผลของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และ

รายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ข้ันตอนท่ี  4 การปรับปรุง (Act - A) 

             นำผลการดำเนินงานมาเปนขอมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานท่ีสงผลตอคุณภาพ

การจัดการศึกษาในปงบประมาณถัดไป 
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กรอบแนวคิดการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจำปสูการปฏิบัติ 

- พระบรมราโชบายดานการศึกษาของรัชการที ่ 10 

- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  งานตามภารกิจ  4  ดาน  คำรับรองการปฏบิัติราชการ และการประเมินคุณธรรม

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

- ปญหาการบรหิารจดัการเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ยังไมบรรลุเปาหมายหรือความตองการ 

กลยุทธที่ 1 

สงเสริมการจัด

การศึกษาให

ผูเรียนมีความ

ปลอดภัยทุก

รูปแบบ 

กลยุทธที่ 2 

สรางโอกาสและ

ความเสมอภาค

ทางการศึกษา

ใหกับประชากร

วัยเรียนทุกคน       

กลยุทธที่ 3 

ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให

สอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธที่ 4 

เพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัด

การศึกษา 

การบริหารจัดการดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

1. การวางแผน Plan – P)       2. การปฏบิัตติามแผน (DO – D) 

3. การตรวจสอบ (Check – C) 4. การปรับปรุง (Act–A) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
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การวางแผน (Plan - P) 

การปฏิบัติ 

ตามแผน  

(Do - D) 

การตรวจสอบ (Check - C) 

การปรับปรุง  

(Act - A) 

การบริหาร

จัดการคุณภาพ 

PDCA 

การ

บริหารงาน  

4  ดาน 

มาตรฐาน 

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

ป 2560 

แผนปฏิบตัิการ 

ประจำป 

การบริหารจัดการคุณภาพ PDCA 

 

 

 

 

 

การประเมินสวนราชการฯ 

(KRS)/การประเมินคุณธรรมและ

ความความโปรงใสฯ (ITA) 
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สวนท่ี 4 

ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 สูการปฏิบัติ โดยใชกระบวนการจัดการคุณภาพ (PDCA) ประกอบไปดวย การวางแผน 

(Plan - P) การปฏิบัติตามแผน (Do - D) การตรวจสอบ (Check - C) และการปรับปรุง (Act - A) สรุปผล      

การดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ   

กลยุทธท่ี  1  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ไดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กิจกรรมขับเคลื่อนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก  การใหความรูเรื่อง

การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโรงเรียนในสังกัด คัดกรองสุขภาพจิตนักเรียน โดยใชระบบ Mental Health Check-in 

สงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพใจของนักเรียนใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ และไดชี้แจง เนนย้ำ 

นโยบาย สพฐ. ระบบ MOE Safety Center และการดำเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีความ

ปลอดภัยทุกรูปแบบ  

2. สรางการรับรูใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยการประชุม อบรม สัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เขารวมพัฒนากับโรงเรียน ครู บุคคลภายนอก และองคกรหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ 

นำความรูไปขยายผลในระดับโรงเรียน  

3. ประชุมชี้แจงและแจงโรงเรียนในสังกัดจัดทำแผน และมาตรการในการจัดการภัยพิบัติภัยคุกคามทุก

รูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New Normal)        

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผาน

ระบบ Video Conference เพ่ือใหครูและบุคลากรในสังกัดรับรู รับทราบแนวทางและข้ันตอนการดำเนินงานของ

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) รวมถึงวิธีการรับแจงเหตุจากผูท่ีประสบภัยหรือมีความ

เสี่ยงจาก 4 กลุมภัย  
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ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย สพป.  

ป 2565 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

ป 2565 

ผลการดำเนนิ 

งานเทียบกบั

คาเปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการ

สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบ

ใหม ทุกรูปแบบ 

85 100 สูงกวา

เปาหมาย 

2. รอยละของครูบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางใน

การจัดการภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ ใหสามารถปรับตัว

ตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม (New 

Normal) 

80 100 สูงกวา

เปาหมาย 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการในการจัดการภัยพิบัติ  

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิต

ใหม (New Normal) 

80 100 สูงกวา

เปาหมาย 

4. รอยละของบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจเรื่อง

การจัดระบบความปลอดภัยตาง ๆ สามารถนำความรูไปถายทอดสู

โรงเรียนได 

80 100 สูงกวา

เปาหมาย 

 

กลยุทธท่ี 2   สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียน  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ไดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. จัดทำโครงการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีกิจกรรม การรับนักเรียน  

การเกณฑเด็ก การติดตามนักเรียนยายเขา ยายออก และออกกลางคัน 

          2. พัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษาและศูนยแนะแนวประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำป

งบประมาณ 2565 เพ่ือนักเรียนไดรับการแนะแนวศึกษาตอและประกอบอาชีพตรงกับความสนใจและความถนัด 

ครูมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียน 

          3. สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว เพ่ือสงเสริมทางเลือกในการจัดการศึกษาและโอกาส

ทางการศึกษาตามความตองการและจำเปนใหกับผูเรียนท่ีไมประสงคจะเรียนในระบบการศึกษาปกติ   

ดังนี้ 

    1) บานเรียนคุณาธรรม  ระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน 

    2) บานเรียนปนมือ ระดับปฐมวัย  จำนวน  1  คน 
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    3) บานมีนาพลอย  ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1  คน 

    4) บานเรียนดอกไม DC ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จำนวน  1  คน 

    5) บานเรียนเลขท่ี  144 ระดับประถมศึกษา จำนวน  1  คน 

    6) บานอิงเอย  ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน 

    7) บานเรียนปณณอารีย  ระดบัประถมศึกษา  จำนวน  1  คน  

 4. ปการศึกษา 2565 กองทุนชวยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการชวยเหลือ

นักเรียนกรณีเกิดเหตุเรงดวน จำนวน  5  ราย ดังนี้ 

      ดานภัยพิบัติ       

  1. เด็กชายธนวรรธน สมจันทร นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และเด็กชายระพีพัฒน สมจันทร นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานโทกน้ำกัด ประสบอัคคีภัย ณ บานเลขท่ี 100/4 หมู 3            บานแมอาว 

ตำบลนครเจดีย อำเภอปาซาง จังหวัดลำพูน เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 มอบเงินชวยเหลือ จำนวน 

3,000 บาท 

   2. เด็กชายชนกันต คาพูนอย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประสบ

อัคคีภัย ณ บานเลขท่ี 89 หมูท่ี 1 บานศรีบัวบาน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 16 

มีนาคม 2565 มอบเงินชวยเหลือจำนวน 3,000 บาท 

  กรณีเสียชีวิต (1ราย) 

   เด็กหญิงศิริรัตน สูงพนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนบานปาเลา ณ บานเลขท่ี 

109  หมูท่ี  14  ตำบลทากาศ อำเภอแมทาจังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2565  เปนเงินจำนวน 5,000 บาท 

ดานภัยอุบัติเหตุ  

  เด็กหญิงจันทรกนก  คำปญจะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดปาตึงหวยยาบ ประสบ

อุบัติเหตุทางถนน ในวันท่ี 21 มีนาคม 2565 เปนเงินจำนวน 3,000 บาท และไดรับเงินบริจาค จากมูลนิธิชวย

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนเงิน จำนวน 3,000 บาท ไดมอบใหผูปกครองนักเรียน เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565  

         ดานภัยอ่ืน ๆ  (กรณีเด็กนักเรียนไดรับผลกระทบ/ไดรับบาดเจ็บดานสุขภาพ)  

  เด็กชายจารุวิทย ลุงใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเชตวันหนองหมู ปวยดวย

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซ่ึงมีผลกระทบทำใหดวงตาขางขวาบอดจากการ ติดเชื้อไวรัส มอบเงินชวยเหลือจำนวน 

3,000 บาท เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

 5. สรางบานนักเรียน 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ไดดำเนินงาน ตามโครงการ “ธารน้ำใจ 

สรางบานใหม ใหนักเรียน” ประจำป 2565  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางบานใหนักเรียนยากจนดอยโอกาส ท่ีไมมีท่ี

อยูอาศัยหรือท่ีอยูอาศัยไมมีความปลอดภัย และเพ่ือชวยเหลือนักเรียนท่ีอยูในสภาวะลำบากและเสริมสรางความ
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ปลอดภัยใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จำนวน 1 หลัง  ไดแก เด็กชายวศิน ชัยลังกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

โรงเรียนบานตนผึ้ง   

 6. การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาของผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

     ไดจัดทำขอมูลพ้ืนฐานนักเรียนพิการเรียนรวม ท้ัง 9 ประเภทของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนใน

ระบบสารสนเทศ SET ใหเปนปจจุบัน รวมท้ังจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ แจงกรอบการดำเนินงานตาม

โครงการฯ ผานระบบออนไลน  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และใหความชวยเหลือนักเรียนตาม

สภาพปญหาของความพิการตามท่ีกฎหมายกำหนด และตามความเหมาะสม     สรางความรูความเขาใจใหกับครู

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติแจงกรอบการดำเนินงาน สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวม 

(Inclusive school) จำนวน 4 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบาน   หวยไซ อำเภอบานธิ และโรงเรียนบานหนองเงือก 

อำเภอปาซาง โรงเรียนบานปงแมลอบ อำเภอแมทาและโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน เพ่ือสราง

ความพรอมท่ีจะเปนโรงเรียนตนแบบการเรียนรวมท่ีมีคุณภาพกระจายทุกพ้ืนท่ี เปนศูนยรวมเปนแหลงเรียนรู  เปน

เครอืขายการพัฒนาและการใหโอกาส  เด็กพิการเรียนรวมเขาถึงการศึกษามากข้ึน รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพ่ือให

เด็กพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสท่ีเทาเทียมกันในการไดรับการพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  

 7. โครงการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

(สสวท.) ประจำปการศึกษา 2564 (สอบคัดเลือกรอบท่ี 1) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

              นักเรียนท่ีไดเขารวมการสอบคัดเลือกในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพและคณิตศาสตร ประจำป

การศึกษา 2564 ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถในดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 8. โครงการประเมินและคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด   

    นักเรียนท่ีผานการประเมินเปนผูมีความประพฤติดีเดน มีความรู ความสามารถ และเปนแบบอยางท่ีดี 

เปนท่ียอมรับของสังคม และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เกิดขวัญและกำลังใจ และ

เปนเกียรติประวัติแกวงศตระกูล เปนตัวอยางท่ีดีใหแกนักเรียน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ในการพัฒนาการบริหาร

การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน โดยมีนักเรียนในสังกัดท่ีผานการประเมินประเภทนักเรียน  

ประจำปการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดังนี้  ลำดับท่ี 1 เด็กหญิงฮารีมา อาบาซี ฮาซีฟ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอรพินพิทยา ลำดับท่ี 2 เด็กหญิงภูริชญา คำบุญเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ประเภทสถานศึกษา ผานการประเมินและไดรับการคัดเลือก เปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาไดแก โรงเรียนอนุบาลลาพูน 
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 9. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 79  โรงเรียน จำนวนนักเรียน 745 คน จำแนกเปน 9 ประเภท

ความพิการ ดังนี้ 

1) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น   จำนวน     1    คน 

2) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน   จำนวน     5     คน 

3) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา   จำนวน     61   คน 

4) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย    

   หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ    จำนวน      7    คน 

5) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู   จำนวน    588  คน 

6) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา  จำนวน      6    คน 

7) บุคคลท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ จำนวน      27   คน 

8) บุคคลออทิสติก               จำนวน     33   คน 

  9) บุคคลพิการซอน      จำนวน     17   คน 

          10. จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา (Conditional 

Cash Tranfer : CCT)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษา โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ในปการศึกษา 2565  ดังนี้ 

ภาคเรียนท่ี  1  มีสถานศึกษาท่ี ได รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิ เศษ จำนวน 80 โรงเรียน  

รวมจำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,061 คน  รวมเปนเงิน 1,686,500 บาท  

             นอกจากนั้นยังไดดำเนินการกิจกรรมการสรางโอกาสเขาถึงการศึกษาสำหรับเด็กพิการและ 

ดอยโอกาสทางการศึกษา โดยดำเนินการแจงใหโรงเรียนคัดกรองนักเรียนพิการ 9 ประเภท และนักเรียน 

ดอยโอกาส 10 ประเภท รายงานผานระบบตามท่ี สพฐ.กำหนด และใหความชวยเหลือในการไดรับทุนการศึกษา

จากหนวยงานภายในภายนอกหนวยงาน และวางแผนออกเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือคนหาเด็กในสังกัดวามีปญหา 

ในการเรียนอยางไรบาง  

        เด็กดอยโอกาสท่ีไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ จำแนก

ตามประเภทความดอยโอกาส ดังนี้ 

ประเภท 

เด็กดอยโอกาส 

จำนวนท้ังหมด 

(คน) 

ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

จำนวน รอยละ 

1.เด็กท่ีถูกบังคับใหขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก - - - 

2.เด็กท่ีอยูในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี - - - 
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ประเภท 

เด็กดอยโอกาส 

จำนวนท้ังหมด 

(คน) 

ไดรับการดูแลชวยเหลือ 

จำนวน รอยละ 

3.เด็กท่ีถูกทอดท้ิงหรือกำพราเด็ก 21 21 100 

4.เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน - - - 

5.เด็กเรรอน 1 1 100 

6.เด็กท่ีไดรับผลจากโรคเอดสฯ - - - 

7.เด็กในชนกลุมนอย 104 104 100 

8. เด็กท่ีถูกทำรายทารุณ - - - 

9.เด็กยากจน  )มากเปนพิเศษ (  7,127 7,127 100 

10.เด็กท่ีมีปญหาเก่ียวกับยาเสพติด - - - 

รวม 7,254 7,254 100 

 

 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย สพป.  

ป 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 

งานเทียบกบั

เปาหมาย 

1. อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

    1.1  รอยละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เรียนตอใน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

   1.2  อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  

(ม.1 -ม.3)  

 

100 

 

70 

(สพฐ) 

 

 

100 

 

78.45 

(ผลการ

ดำเนินงาน 

ในภาพรวม

จังหวัดลำพูน 

 

เปนไปตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

2. จำนวนผูเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสเขาถึงบริการ ทาง

การศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี

เหมาะสม ตามความจำเปน 

 

7,965 คน 
(พิการ=711 คน) 

(ดอยโอกาส 

=7,254 คน) 

7,965 คน เปนไปตาม

เปาหมาย 
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ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย สพป.  

ป 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 

งานเทียบกบั

เปาหมาย 

3. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานสำหรับ 

นักเรียนยากจน 

20 ภาค 2/64  

รอยละ 38.45 

ภาคเรียน 1/65 

รอยละ 20.43 

สูงกวา

เปาหมาย 

4. รอยละประชากรวัยเรียนไดเขาเรียนตามเกณฑการศึกษา

ภาคบังคับ 

100 100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

5. รอยละประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

100 100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

6. รอยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรและเรียน

ตอสายสามัญและสายอาชีพ 

หมายเหตุ :- นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 

2564 

(ขอมูล DMC ณ 31 มี.ค. 65)  จำนวน 248 คนเรียนตอในป

การศึกษา 2565 จำนวน 237 คิดเปนรอยละ 95.56 คน ไม

เรียนตอจำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.44 ปจจุบันไดมีการ

ติดตามเด็ก 11 คน (ขอมูล ณ ตุลาคม 2565)  พบวา เรียนตอ 

5 คน (กศน) ไมเรียนตอ 6 คน จำแนกเปน ประกอบอาชีพ 3 

คน (อายุเกินเกณฑภาคบังคับ) เด็กพิเศษไมสามารถเรียนตอได

จำนวน 3 คน (ผูปกครองดูแล) 

98 97.58 ต่ำกวา

เปาหมาย 

7. สัดสวนผูเรียนตอสายสามัญ และสายอาชีพ 30 : 70 47.37:52.63 

(108 คน : 

120 คน) 

ไมเปนไป

ตาม

เปาหมาย 

8. อัตราการออกกลางคัน 

    - ป.6 

    - ม.3 

 

0 

  00 

0 

 

0 

0 

 

เปนไปตาม

เปาหมาย 

ท้ัง 2 

ระดับชั้น 
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ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย สพป.  

ป 2565 
ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 

งานเทียบกบั

เปาหมาย 

9. จำนวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

ภาคเรียนท่ี 

2/2564 

จำนวน 

10,918 คน 

ภาคเรียนท่ี

1/2565 

จำนวน 

11,292 คน 

ภาคเรียนท่ี 

2/2564 

จำนวน 

10,918 คน 

ภาคเรียนท่ี

1/2565 

จำนวน 

11,292 คน 

เปนไปตาม

เปาหมาย 

 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. สนับสนุนงบประมาณใหเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือขาย ในการบริหารจัดการและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในเครือขาย 

 2. การอบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมระดับปฐมวัยใหครูผูสอน นิเทศติดตามการนำสื่อไปใช และ 

การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย 

 3. การอบรมพัฒนาครูผูสอนระดับปฐมวัยใหมีความรู สามารถนำกิจกรรมวิทยาศาสตรไปใชจัด

ประสบการณใหผูเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดประสบการณการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

 4. การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก Active 

Learning แกครูผูสอนวิทยาการคำนวณ   

 5. การอบรมพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูสามารถออกแบบแผนการจัดประสบการณ และนำไปใชจัด

ประสบการณแกผูเรียน และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานตามแนวทาง 

STEM Education สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 6. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอานออกของนักเรียนชั้น ป.1-3 ใหครูผูสอนชั้น ป.1-3 และ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานการพัฒนา

สมรรถนะการอานข้ันสูง          
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 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ English is FUN for the 1st grade teachers : การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 การสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และ

การนิเทศในลักษณะ Coach and Fa คือ การเสริมสรางทัศนคติเชิงบวกตอครูท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      

 8. การยกระดับการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (National Test: NT) ไดนำขอมูลผล

การประเมินคุณภาพผูเรียนมาใชในการปรับปรุงและพัฒนา โดยไดถอดบทเรียน จัดทำคุมือ/แนวทางการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ NT และประชุมชี้แจงโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ปการศึกษา 2564 โดยภาพรวมท้ัง 

2 ดาน สูงกวาระดับประเทศ จำนวน 27 โรงเรียน 

 9. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ไดรวบรวมการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

(Best Practice) สังเคราะหวิธีปฏิบัติท่ีดีของครูตนแบบ RT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-2  ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการอานการเขียน และฟนฟูภาวะ

ถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน ดวยรูปแบบ SPD₄CA สูการปฏิบัติ   

 10. การเตรียมความพรอมในการจัดสอบ PISA 2022 ไดจัดทำคูมือเตรียมความพรอมในการจัดสอบ PISA 

ประชุมเชิงปฎิบัติการออนไลน  เรื่องการอานข้ันสูงและการวิเคราะหขอสอบตาม แนว PISA และการ 

เขาใชงานระบบ 

 11. โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา ไดปรับคูมือ/แนวทางมาตรฐานหองเรียน

คุณภาพ ประชุมชี้แจงการจัดทำหลักสูตร และสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน

คุณภาพ คือ โรงเรียนตำบลบานแปน  และโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 12 . การส ง เสริมการจัดการเรียนการสอน ในสถาน ศึกษาเพ่ื อ พัฒ นาพหุ ปญ ญ ารายบุ คคล  

ใหสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคลโดยใชการคัดกรองดวยระบบสำรวจ

แ ว ว ค ว าม ส าม ารถ พ ิเศ ษ และสงเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ท้ั งการจัด กิจกรรมในหลักสูตร และ 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 13. การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาความเขมแข็งของสภานักเรียนและเลือกตั้งสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และคัดเลือกโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเดน 

 14. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม ไดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบ จำนวน 90 คน ใหทุกโรงเรียน

ดำเนินการประเมินตนเองผานเว็บไซดโรงเรียนวิถีพุทธ และประชาสัมพันธใหโรงเรียนสมัครเขารับการคัดเลือกเปน

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุนท่ี 13  มีโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลวิถีพุทธ ชั้นนำ รุนท่ี 13 ไดแก โรงเรียนบานหวยสม 

 15. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงการเลื่อนวิทยฐานะแบบใหมตาม

ขอตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด   
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 16. การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูชวย เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ทักษะและประสบกาณ สามารถปฏิบัติ

หนาท่ีการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 17. การประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม ศึกษานิเทศก ขาราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา 

 18. กิจกรรมรวมพลังสรรคสรางสำนักงานเขตสุจริตสูองคกรคุณธรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ

ประเมิน ITA ประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ โดย 

สพป.ลำพูน เขต 1 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดลำดับท่ี 4 ของ สพท.ท่ัวประเทศ 

 19. การอบรมเชิงปฏิบัติการลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว ท่ีปฎิบัติหนาท่ีนักการภารโรง เพ่ือให 

ผูเขารับอบรมสามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดไปประยุกตใชปฏิบัติงานในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

สพป.  

ป 2565 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 

งานเทียบกบั

เปาหมาย 

1. รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ และทักษะท่ี

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 

80 100 สูงกวา

เปาหมาย 

2. รอยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู

เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะผูเรียนท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 

21 

80 100 สูงกวา

เปาหมาย 

3. รอยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 80 92 สูงกวา

เปาหมาย 

4. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีข้ึนไป 

     4.1 ป.6 

 

     4.2 ม.3 

 

90 

 

90 

 

97.81 

 

98.39 

 

สูงกวา

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 
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ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

สพป.  

ป 2565 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการดำเนนิ 

งานเทียบกบั

เปาหมาย 

5. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

(O-NET) 

   - ป.6 

 

   - ม.3 

 

 

40 

 

40 

 

 

41.90 

 

34 

 

 

สูงกวา

เปาหมาย 

ต่ำกวา 

เปาหมาย 

6. รอยละของครสูอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู ภาษาอังกฤษโดยใช

ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑท่ีกำหนด 

95 95.88 

 

 

สูงกวา

เปาหมาย 

 

7. รอยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับ

การเตรียมความพรอม (ดานการอาน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร) 

ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

8. รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอน ตามพหุ

ปญญา  

10 20 สูงกวา

เปาหมาย 

9. รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปญญา

รายบุคคล  

10 20 สูงกวา

เปาหมาย 

10. รอยละผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 

การพัฒนาใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานตำแหนง 

100 100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

11. รอยละครูไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐานวชิาชีพ และจัดการเรยีนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสำคัญ 

100 100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

 

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. จัดทำและใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา โดยใชระบบขอมูล DMC , Big Data และ

ระบบขอมูลอ่ืน ใหครอบคลุมภารกิจงานท้ัง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล และ

ดานบริหารงานท่ัวไป เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการเผยแพรไวในเว็บ

ไซด http://bigdata.lamphun1.go.th/ 
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 2. สนับสนุน ใหความรูในการใชงานระบบ Smart Area ( AMSS ) แกบุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

 3. อบรมพัฒนาเจาหนาท่ีผูดูแลระบบของโรงเรียนในสังกัดมีความรูในการใชงานในระบบ เชน ระบบเชน 

ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง (B-OBEC) และระบบกำหนดรหัส

ประจำตัวผูเรียนเพ่ือขอรับการการศึกษาสำหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( G-Code ) 

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และการศึกษา

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชโปรแกรม OBS และการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรูดวยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) 

 5.  ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพท่ีไดรับงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 

2565  จำนวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตำบลบานแปน และโรงเรียนบานปงแมลอบ 

 6. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยให

สถานศึกษาดำเนินงานตามคูมือ “แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

 7. ประสาน สงเสริม สนับสนุน ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ก.ต.ป.น.) มีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการนำ

มาตรฐานการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน มากำหนดเปนแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และ 

นิเทศการบริหาร และการดำเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

8. นำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในภารกิจงาน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานท่ัวไปของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 (ก.ต.ป.น.) มา

ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

9. จัดตั้งเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 9 เครือขาย         

10. สงเสริม สนับสนุน และกระจายอำนาจใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  11. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (ทุนการศึกษา) ปการศึกษา 2565 จากหนวยงานท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และมูลนิธิตาง ๆ มีการประสานและสรางเครือขายความรวมมือจากบุคคล หนวยงาน สถาบันองคกร

ภาครัฐ และเอกชน เขามาระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับการสนับสนุนจาก

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา  เพ่ือชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนท่ียากจน ขาดแคลนทุนทรัพย รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น  220,400 บาท (สองแสนสองหม่ืนสี่รอยบาทถวน) ดังนี้ 
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    ทุนระดับอนุบาล  จำนวน  16  ทุน   เปนเงิน  16,000  บาท 

             ทุนระดับประถมศึกษา  จำนวน   116  ทุน    เปนเงิน  141,500 บาท 

          ทุนระดับมัธยมศึกษา    จำนวน  35  ทุน    เปนเงิน  62,900 บาท   

 นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรม “รวมพลังสรรคสรางเขตสุจริต สูองคกรคุณธรรม และรับการประเมิน

คุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดกลยุทธ 

ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

สพป.  

ป 2565 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

 

ผลการ

ดำเนนิ 

งานเทียบกบั

เปาหมาย 

1. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ  

ท่ีเปนดิจิทัล 

100 100 เปนไปตาม

เปาหมาย 

2. รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA   80 100 สูงกวา

เปาหมาย 

 

2. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2565  

   กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 

 1. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ งบประมาณ  25,000  บาท   

    กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การสงเสริมการจัดการศึกษา ใหผู เรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบในสังกัดสานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1   

  2. การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและการคุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก  

    ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ผูบริหารโรงเรียน จำนวน 89 คน 

 

 

1. ผูบริหารโรงเรียนจำนวน 89 คน 

มีแนวทางการปองกันและแกปญหา 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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2. ครูแกนนำ จำนวน 267 คน 

 

 

 

 

 

 

 

3. นักเรียนแกนนำ จำนวน 1,068 

คน 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 100 ของโรงเรียน มี

แผนงานโครงการ กิจกรรม จัด

สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย การ

รณรงคปองกันและเฝาระวังปญหา

ภัยคุกคามทางสังคม ในปจจุบัน 

จัดทำแผนการดำเนินงานความ

ปลอดภัย ไวในแผนปฏิบัติการ

ประจำปของสถานศึกษาและ

ปฏิบัติการมาตรการ กฎกระทรวง 

ตามแนวทางการปองกันและ

แกปญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

2. รอยละ 100 ของครูผูรับผิดชอบ 

มีความรู ความเขาใจ มีความรู  

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ไดอยาง

ทันทวงที 

2. ครูแกนนำ จำนวน 267 คน 

ตระหนักรู สรางความเขาใจสามารถ

วิเคราะห ประเมินสถานการณความ

เสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางใน

การจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ ใหสามารถปรับตัวตอ

โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ รองรับ

วิถีชีวิตใหม (NEW NORMAL) 

3. นักเรียนแกนนำ จำนวสน 1,068 

คน ความรู ความเขาใจ รูจักวิธีการ

ป อ งกัน และแก ไข  เ ก่ี ย ว กับภั ย

คุกคามทุกรูปแบบ 

 

1. โรงเรียน รอยละ 100 มีแผนงาน

โครงการ กิจกรรม จัดสภาพ 

แวดลอมท่ีปลอดภัย การรณรงค

ปองกันและเฝาระวังปญหาภัย

คุกคามทางสังคม ในปจจุบัน จัดทำ

แผนการดำเนินงานความปลอดภัย 

ไวในแผนปฏิบัติการประจำปของ

สถานศึกษาและปฏิบัติการมาตรการ 

กฎกระทรวง ตามแนวทางการ

ปองกันและแกปญหาจากภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

 

2. ครูผูรับผิดชอบ รอยละ 100 มี

ความรู ความเขาใจ มีความรู ความ 
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ความเขาใจ มีการบูรณาการใน

หลักสูตรการเรียนการสอน ไดแก 

ภัยจากยาเสพติด ภัยความรุนแรง 

การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน 

การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร 

ภัยพิบัติตางๆ ภัยจากอุบัติเหตุ ภัย

จากโรคโควิด-19 ภัยจากฝุน PM 

2.5 และเสริมสรางภูมิคุมกันใหแก

นักเรียน เปนผูประพฤติตน ในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน อยางมีความสุข   

3. รอยละ 100 ของนักเรียนทุกคนมี

ความรู ความเขาใจ เพ่ิมศักยภาพใน

การเปนผูนำ ผูตามท่ีดี ไดเขารวม

กิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนในการ

สรางภูมิคุมกันพรอมรับมือการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม 

มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอตนเอง 

ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตอไป

และเขารวมการประกวดผลงานการ

ผลิตสื่อสรางสรรค ของนักเรียน 

4. รอยละ 100 ของโรงเรียนไดรบัการ

กำกับ ติดตาม รายงานผลการ

ดำเนินงานทุกรูปแบบท่ีไดเสริมสราง 

ปองกัน เฝาระวัง มีการรายงานผาน

ระบบโปรแกรม อาทิ ระบบ DMC,

ระบบ CCT,ระบบ CATAS,ระบบNispa 

,Google from และแบบติดตาม 

ประเมินผลการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา ประจำปงบประมาณ  

เขาใจ มีการบูรณาการในหลักสูตร

การเรียนการสอน ไดแก ภัยจากยา

เสพติด ภัยความรุนแรง การคุกคาม

ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย 

อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติตางๆ 

ภัยจากอุบัติเหตุ ภัยจากโรคโควิด-

19 ภัยจากฝุน PM 2.5 และ

เสริมสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียน 

เปนผูประพฤติตน ในการดำรงชีวิต

ประจำวัน อยางมีความสุข   

3. นักเรียน รอยละ 100 มีความรู 

ความเขาใจ เพ่ิมศักยภาพในการเปน

ผูนำ ผูตามท่ีดี ไดเขารวมกิจกรรมท่ี

สงเสริมสนับสนุนในการสรางภมิูคุมกัน

พรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัย

คุกคามแบบใหม มีพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคตอตนเอง ครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติ ตอไปและเขารวมการ

ประกวดผลงานการผลิตสื่อสรางสรรค 

ของนักเรียน 

4. โรงเรียน รอยละ 100  ไดรับการ

กำกับ ติดตาม รายงานผลการ

ดำเนินงานทุกรูปแบบท่ีไดเสริมสราง 

ปองกัน เฝาระวัง มีการรายงานผาน

ระบบโปรแกรม อาทิ ระบบ DMC,

ระบบ CCT,ระบบ CATAS,ระบบNispa 

,Google from และแบบติดตาม 

ประเมินผลการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา ประจำปงบประมาณ  
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2564 

5. รอยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีขอมูล

นักเรียนเปนรายบุคคล อยางตอเนื่อง 

และยั่งยืน 

6. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการ

ดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ให

หางไกลจากยาเสพติด     มีทักษะใน

การเอาชีวิตรอดจากภัยทางสังคมทุก

ดาน,มีทักษะอาชีพ,เด็กยากจนไดรับ

การชวยเหลือ 

2564 

5. โรงเรยีน รอยละ 100  มีระบบการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีขอมูล

นักเรียนเปนรายบุคคล อยางตอเนื่อง 

และยั่งยืน 

6. นักเรียน รอยละ 100  ไดรับการ

ดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา ให

หางไกลจากยาเสพติด     มีทักษะใน

การเอาชีวิตรอดจากภัยทางสังคมทุก

ดาน,มีทักษะอาชีพ,เด็กยากจนไดรับ

การชวยเหลือ 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

- ไมมี -  

 ขอเสนอแนะ 

- ไมมี – 
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  2. โครงการการปองและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปงบประมาณ 2565  งบประมาณ  130,000  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจำป 

งบประมาณ 2565 ผานระบบ Video Conference  

  2. การจดัสรรเงินงบประมาณใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 20 โรง 

  3. การจัดคายทักษะชีวิต “รูคิด รูทัน เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด” ประจำป 

งบประมาณ 2565 

  4. สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล ประจำป 2565 

  5. การกำกับ ติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานเสริมสราง ปองกัน และแกไขปญหา 

ยาเสพติด,ระบบCATAS,การรายงานกิจกรรมระบบ NISPA ,การรายงานผลผานระบบ Lamphun Team,การ

รายงานระบบ DMC ,การใชสื่อ EF สถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ประจำปงบประมาณ 2565 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. โรงเรียน จำนวน 89 แหง   

 

 

 

 

 

2. นักเรียนแกนนำ จำนวน 100 คน 

 

 

 

 

 

1. โรงเรียน จำนวน 89 แหง  ได

ดำเนินการจัด กิจกรรมอบรม/

รณรงคการปองกันและแกไขปญหา 

ยาเสพติด, และปฏิบัติตามคูมือรูคิด 

รูทัน ปองกันยาเสพติด,พ.ร.บ. ,กฏ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเก่ียวของ 

2. นักเรียนแกนนำ จำนวน 100 คน 

เขารับการอบรมคายทักษะชีวิตฯ ไดมี

ความรู ความเขาใจ เพิ่มศักยภาพใน

การเปนผูนำ มีทักษะชีวิตในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

และผานกิจกรรมการเสริมสรางภูมิ คุม

กันยาเสพติด เปนผูประพฤติตนในการ

ดำรงชีวิตประจำวันอยางมีความสุข 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

3. ลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 795 

คน ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จำนวน 20 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 100 โรงเรียนทุกโรงใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มี

โครงการ/กิจกรรม/รณรงคการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด,

สถานศึกษาปลอดบุหรี่และ และ

ปฏิบัติตามคูมือรูคิด รูทัน ปองกัน 

ยาเสพติด,พ.ร.บ. ,กฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ท่ีเก่ียวของ,มีการ

ดำเนินงาน  5 มาตรการตางๆ, มี

การรายงานผลการดำเนินงานผาน

เกณฑเชิงคุณภาพทุกระบบ 

2. รอยละ 100 ของนักเรียน มี

ความรู ความเขาใจ มีทักษะชีวิต ใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด และผานกิจกรรมการเสริมสราง 

3. ลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 795 

คน ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จำนวน 20 แหง ไดเขา

รวมกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพ

ติดในสถานศึกษา ไดมีความรู ความ

เข า ใจ ตระหนั ก ถึ งพิษภั ย  และ

บทลงโทษ ของผู ท่ีเก่ียวของกับยา

เสพติด ลดความเสี่ยงตอยาเสพติด 

มีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองให

หางไกลจากภัยตางๆและประพฤติ

ตนเปนคนมีคุณธรรม จริยธรรม 

เปนพลเมืองท่ีดีของชาติ 

 

1. โรงเรียน รัอยละ 100  มี

โครงการ/กิจกรรม/รณรงคการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด,

สถานศึกษาปลอดบุหรี่และ และ

ปฏิบัติตามคูมือรูคิด รูทัน ปองกันยา

เสพติด,พ.ร.บ. ,กฎกระทรวง 

ศึกษาธิการ ท่ีเก่ียวของ,มีการ

ดำเนินงาน  5 มาตรการตางๆ,  

มีการรายงานผลการดำเนินงานผาน

เกณฑเชิงคุณภาพทุกระบบ 

 

 

2. นักเรียน รอยละ 100 มีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะชีวิต ในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

และผานกิจกรรมการเสริมสราง 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

ภูมิคุมกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทุก

รูปแบบ ผานกิจกรรมตาง ๆ 

3. รอยละ 100 ของลูกเสือ – เนตร

นารี ตานภัยยาเสพติดใน

สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ 

ตระหนักถึงพิษภัย และบทลงโทษ 

ของผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ลด

ความเสี่ยงตอยาเสพติด มีทักษะ

ชีวิตในการปองกันตนเองใหหางไกล

จากภัยตาง ๆ  และประพฤติตนเปน

คนมีคุณธรรม จริยธรรม เปน

พลเมืองท่ีดีของชาติ ตอไป 

ภูมิคุมกันยาเสพติด ในสถานศึกษา 

ทุกรูปแบบผานกิจกรรมตาง ๆ 

 

 

3. ลูกเสือ – เนตรนารี ตานภัยยา

เสพติดในสถานศึกษา รอยละ 100 

มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึง

พิษภัย และบทลงโทษ ของผูท่ี

เก่ียวของกับยาเสพติด ลดความ

เสี่ยงตอยาเสพติด มีทักษะชีวิตใน

การปองกันตนเองใหหางไกลจากภัย

ตาง ๆ  และประพฤติตนเปนคนมี

คุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองท่ีดี

ของชาติ ตอไป 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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กลยุทธที ่ 2  สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชากรวยัเรียนทุกคน 

     3. โครงการพัฒนาการแนะแนวในสถานศึกษาและศูนยแนะแนวประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ 2565  งบประมาณ  2,250  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนะแนว

การศึกษาตอและการแนะแนวอาชีพ ผาน VDO Conference เพ่ือนักเรียนไดรับการแนะแนวศึกษาตอและ

ประกอบอาชีพตรงกับความสนใจและความถนัด ครูมีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และจัดทำบันทึกขอตกลงความ

รวมมือ (MOU) กับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูน จำนวน 6 แหง เพ่ือแนะแนวการศึกษาตอในสายอาชีพ

ใหแกนักเรียนในสังกัด ดังนี้ 

       1. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 

      2. เทคโนโลยีชรินรัตน ลำพูน 

       3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปญญาหริภุญชัย 

       4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 

       5. วิทยาลัยการอาชีพปาซาง 

       6. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครูภาคเหนือ  

  ท้ังนี้  ไดขับเคลื่อนงานแนะแนวเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งศูนยแนะแนวประจำเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา จำนวน 1 โรงเรียนไดแก โรงเรียนตำบลริมปง การศึกษามีสื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี 

มีความสุข และเปนคนเกง ผานระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน  

 ผลการดำเนินงาน     

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1. นักเรียน จำนวน 10,918 คน 

ไดรับการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพตรงกับความ

สนใจและความถนัด  

2. สถานศึกษาจำนวน 89 แห ง            

มีสื่อเทคโนโลยีทางการแนะแนวเพ่ือ

ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

1. นั ก เรียน  จำนวน  10,918 คน 

ไดรับการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพตรงกับความ

สนใจและความถนัด 

2. สถานศึกษา จำนวน 89 แหง  มี

สื่อเทคโนโลยีทางการแนะแนวเพ่ือ

ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

ใหกับนักเรียน 

3. สัดสวนการศึกษาตอสายสามัญ

และสายอาชีพของนั ก เรียนชั้ น

มั ธยม ศึกษาป ท่ี  3  เป นสั ดส วน 

30:70 

เปาหมายเชิงผลลัพธ  

1. นักเรียนในสังกัดทุกคนไดรับการ

แนะแนวเพ่ือสงเสริมการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพท่ีผานการ

เส ริ ม ทั ก ษ ะ แ ล ะ ส ร า ง เส ริ ม

ประสบการณอาชีพ  

2. สถานศึกษาใชสื่อ เทคโนโลยี

ทางการแนะแนวเพ่ือดำเนินการจัด

กิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียน  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  3 

สวนใหญศึกษาตอสายอาชีพ 

ใหกับนักเรียน 

3. สัดสวนการศึกษาตอสายสามัญ 

   และสายอาชีพของนักเรียนชั้น 

   มัธยมศึกษาปท่ี 3 คิดเปน  

   47.37 : 52.63 

 

1. นักเรียนในสังกัดทุกคนไดรับการ

แนะแนวเพ่ือสงเสริมการศึกษาตอ

และการประกอบอาชีพท่ีผานการ

เสริมทักษะและสรางเสริม

ประสบการณอาชีพ  

2. สถานศึกษาใชสื่อเทคโนโลยี

ทางการแนะแนวเพ่ือดำเนินการจัด

กิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียน 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

สวนใหญศึกษาตอสายอาชีพ 

 

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

 - ไมมี – 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 4. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  งบประมาณ  6,450  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินโครงการสงเสริมการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  เพ่ือสงเสริมทางเลือกในการจัดการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาตามความตองการ

และจำเปนใหกับผูเรียนท่ีไมประสงคจะเรียนในระบบ การศึกษาปกติ ปการศึกษา 2564 (รายเดิม) จำนวน 5 

ครอบครัว และผูเรียน จำนวน 5 ราย และรายใหม จำนวน 2 ครอบครัว จำนวน 2 ราย ดังนี้  

  1) บานเรียนอัลนาดาบี เด็กชายโอมาร คุณานนต อัลนาดาบี ชั้นอนุบาล 2 

  2) บานเรียนคุณาธรรม ด.ช.คุณาธรรม คำเปรม ชั้นอนุบาล 2 

  3) บานเรียนมือปน ด.ญ.ณัฏฐณิชา จีนจำ ชั้นอนุบาล 1  

  4) บานเรียนมีนาพลอย ด.ญ.มิลานันท วงศศิริจินดา ชั้น ป.1  

  5) บานเรียนดอกไม DC เด็กชายกฤษญะ วงษสกุล ชั้น ป.6 

  ในปการศึกษา 2565 มีดังนี้ 

   1. บานเรียนเลขท่ี 144  ด.ญ.กวินตรา สมมะโน (เด็กพิเศษ) ประเภทความพิการ ออทิสติก 

  2. บานเรียนอิงเอย  ด.ญ.อิงเอย จี้มูล 

    ผลการดำเนินงาน     

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครอบครัวท่ีจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยครอบครัว  จำนวน   

5  ครอบครัว  

2. ผูเรียนการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน   

5  คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา จัด

กิจกรรมการเรียนรู  วัดและ

ประเมินผลเปนไปตามแนวทางการ

ดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยครอบครัว  

  

1. ครอบครัว ท่ีจัดการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน 

7  ครอบครัว 

2. ผูเรียน การจัดการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน  

7  คน 

 

1.  ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา  

ดำเนินการจัดการศึกษาเปนไปตาม

แนวทางการ ดำเนินงานการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

 

สูงกวาเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. ผูเรียนการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานโดยครอบครัว ไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู  มี

ทักษะ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามแผนการจัดการศึกษา

ของครอบครัว 

2.  ผูเรียน การจัดการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานโดยครอบครัว ไดรับการ 

พัฒนาการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ

อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  1. เนื่องจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 

ท่ีขยายในวงกวางเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทำใหกิจกรรมการดำเนินงานไมเปนไปตามปฏิทินท่ีกำหนด 

  2. ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา ท่ีแจงความประสงคขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  

ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา และขาดประสบการณดานการจัดการศึกษา 

 ขอเสนอแนะ 

  1. ปรับรูปแบบกิจกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา จากเดิมในรูปแบบ Onsite เปน 

รูปแบบ Online ผานระบบ google meet เพ่ือปองกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา2019(Covid-19) 

  2. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดทำคูมือแนวทางการดำเนินงานการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว (ฉบับปรับปรงุ ปงบประมาณ 2565) 

  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีการจัดอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว การจัดทำแผนการจัดการศึกษา และบทบาทหนาท่ีในการจัดการศึกษา 

ใหแกครอบครัว/ผูจัดการศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของ รวมถึงการสนับสนุนสงเสริมดานการพัฒนาบุคลากรระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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 5. โครงการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา งบประมาณ  11,000  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

 1. การรับนักเรียน 

 2. การเกณฑเด็ก 

  3. การติดตามเด็กยายเขา ยายออก ออกกลางคัน 

  4. สงเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา “พานองกลับมาเรียน” 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. คณะกรรมการการรับนักเรียน 

จำนวน 10 คน 

 

2. ผูรับผิดชอบการรายงานผลการ

รับนักเรียน จำนวน  7  คน 

 

 

3. จัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน

ในเขตพ้ืนท่ีบริการและแผนการรับ

นักเรียน  จำนวน  89 โรงเรียน 

 

 

1. คณะกรรมการการรับนักเรียน ได

เขารับการประชุมและวางแผนการ

ดำเนินงานการรับนักเรียน 

2. ผูรับผิดชอบการรายงานผล 

การรับนักเรียน สามารถรายงาน 

ผลการรับนกัเรียนในระบบรายงาน 

ผลการรับนกัเรียนของ  สพฐ. 

3. สพป.ลำพูน เขต 1 มีขอมูล 

สำมะโนประชากรวัยเรียนในเขต 

พ้ืนท่ีบริการและแผนการรับนักเรียน 

ของโรงเรียน จำนวน 89 แหง 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 100 ของประชากร 

วัยเรียนตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนท่ี 

บริการ เขาเรียนชั้น ป.1  

 

 

 

 

 

 

 

2. รอยละ 100 ของนักเรียนท่ี 

เรียนจบชั้น ป.6 เรียนตอชั้น ม.1 

 

 

 

3. รอยละ 90 ของนักเรยีนท่ีเรียน 

จบชั้น ม.3 เรียนตอชั้น ม.4 (สาย 

สามัญ/สายอาชีพ/เทียบเทา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปการศึกษา 2565 มีเด็กในเขต

บ ริ ก า ร ท่ี เ กิ ด ใน ป  พ .ศ . 2557 

จำนวน 1,616 คน เขา ศึกษาตอใน

ระดับชั้น ป.1 ในสังกัดตาง ๆ ดังนี้  

สพป จำนวน 539 คน คิดเปนรอย

ละ 33.35 อปท. จำนวน 323 คน 

คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  19.33 เอ ก ช น 

จำนวน 536 คน คิดเปนรอยละ 

33.17 และเรียนชั้น อ่ืน ทุกสั งกัด 

218 คน คิดเปนรอยละ 13.49 

2. ปการศึกษา 2564 นักเรียนจบ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 

1,271 คน เรียนตอในชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 

100 

3. นักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3  จ ำน ว น  2 48  ค น  ศึ ก ษ าต อ 

จำนวน 237 คน คิดเปนรอยละ 

95.56 ไมเรียนตอจำนวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 4.44 นักเรียน ท่ี

ศึกษาตอจำนวน 237 คน เรียนตอ

ในสายสามัญ จำนวน 108 คน คิด

เปนรอยละ 45.57 เรียนตอสาย

อาชีพ จำนวน 120 คน คิดเปนรอย

ละ 50.63 เทียบเทาจำนวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ 3.80 

4. ปการศึกษา 2564 จนถึงปจจุบัน 

ยังไมมีนักเรียนออกกลางคัน และ 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 นักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบขอมูล 

สพฐ. ตามโครงการพานองกลับมา

เรียน จำนวน 26 คน ติดตามและ

พบตัวจำนวน 26 คน คิดเปนรอย

ละ 100 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

 

   กลยุทธที่  3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใชเครือขายเปนฐาน   

งบประมาณ  116,500  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวย

กระบวนการชมุชนแหงการเรียนรู (PLC)               

  2. กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT, RT,PISA) 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. เครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 9 เครือขาย 

 

 

1. เครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 9 เครือขาย มีการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลให

โรงเรียนในเครือขายมีความเขมแข็ง 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 

3, 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. เครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 ไดรับการสงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนาโรงเรียนในเครือขายใหมี

ความเขมแข็งในการบริหารจัด

การศึกษา 

 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 

3, 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

3 ไดรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพ้ืนฐาน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 

3, 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ได รั บ ก าร พั ฒ น าเพ่ื อ ยก ระดั บ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนข้ันพ้ืนฐาน 

 

1. เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของ สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 9 

เครือขาย ไดรับการสงเสริม สนบัสนุน

ในการพัฒนาโรงเรียนในเครือขายให

มีความเขมแข็งในการบริหารจัด

การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1,3, 6 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

จำนวน 4,292 คน ไดรับการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

สูงข้ึน 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี -                                                    

 

  7. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  งบประมาณ  30,600  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

  2. การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย  
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  3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรูพหุปญญาของครูผูสอน จัดการศึกษา

ปฐมวัยของโรงเรียนตนแบบ/ตนแบบเครือขาย/แกนนำการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ (โรงเรียนศูนยตนแบบ

และตนแบบเครือขายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพ้ืนท่ี โรงเรียนตนแบบและโรงเรียนเครือขายตนแบบ

สนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยพระยุคลบาท  โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดไฮสโคป (High Scope ) และมอนเตสเซอรี่  

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูผูสอนระดับปฐมวัยของ

โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยใน

สังกัด จำนวน  145  คน 

 

2. นักเรียนปฐมวัยทุกโรงเรียนใน

สังกัด จำนวน  2,246 คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคน

ไดรับการพัฒนาเรื่องการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัย และมี

ความรู ความเขาใจ แนวทางการ

ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับ

ปฐมวัย 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการ

ประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดานท่ี

เหมาะสมตามวัย ตามคูมือแนว

ทางการประเมินพัฒนาการนักเรียน

ระดับปฐมวัย ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

 

1. ครูท่ีเขารับการอบรมจำนวน 145 

คน ผานการอบรม และมีความรู

ความเขาใจในเรื่องการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัย 

2. เด็กปฐมวัยจำนวน 2,246 คน 

ไดรับการประเมินพัฒนาการ 

 

1. ครูผูสอนระดับปฐมวัยทุกคน

ไดรับการพัฒนาเรื่องการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนระดับปฐมวัย และมี

ความรู ความเขาใจ แนวทางการ

ประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับ

ปฐมวัย 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการ

ประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดานท่ี

เหมาะสมตามวัย ตามคูมือแนว

ทางการประเมินพัฒนาการนักเรียน

ระดับปฐมวัย ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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 ปญหาและอุปสรรค 

  1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหตองปรับการอบรมพัฒนาเปน

รูปแบบออนไลนผานระบบ Google  Meet ซ่ึงบางครั้งเครือขายอินเทอรเน็ตไมเสถียร 

    2. ครูท่ีเขารับการอบรมพัฒนาไดรับความรู และปฏิบัติกิจกรรมไดไมเต็มท่ี 

 ขอเสนอแนะ 

  ปรับรูปแบบกิจกรรมและนิเทศ ติดตามใหมีความเหมาะสมตามสถานการณ 

   

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 8. โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย)  งบประมาณ  16,170  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การประชุมชี้แจงแนวดำเนินการโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 

ประจำปการศึกษา 2564 และ ปการศึกษา 2565 

  2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดประสบการณกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 

  3. การรับตราบานนักวิทยาศาสตรนอย ประจำปการศึกษา  2563 

  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐานสำหรับครูผูสอนระดับปฐมวัยท่ียังไมผานการอบรม 

  5. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับครูปฐมวัยเรื่องการจัดการเรียนรูโครงงาน

ตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

  6. การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลสำหรับครูผูสอนระดับประถมศึกษา 



67 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

 
 

  7. จัดสรรงบประมาณคาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรมสำหรับโรงเรียนในโครงการฯระดับ

ประถมศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต  

1.  โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย  จำนวน  89 โรงเรียน 

และระดับประถมศึกษา จำนวน 6 

โรงเรียน 

2.  ครูผู สอนระดับปฐมวัย และ

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ของ

โ ร ง เ รี ย น ใ น โ ค ร ง ก า ร บ า น

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย และระดับประถม

ศึกษา  จำนวน  177  คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ  

1. โรงเรียนที่ เขารวมโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 

สามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุผลของ

โครงการ 

2. ครูผูสอนของโรงเรียนที่ เขารวม

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประ เทศไทย  ระดับป ฐมวัย  และ

ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 สามารถ

จัดการเรียนรูวิทยาศาสตรได 

3. เด็กระดับปฐมวัย และระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-3 ไดรับการ 

พัฒนาใหมีทักษะพื้นฐานทางดาน

วิทยาศาสตร 

 

1. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการบาน

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ใน ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย แ ล ะ ร ะ ดั บ

ประถมศึกษา ไดรับการสงเสริม

พัฒนา 

2. ครูผูสอนระดับปฐมวัย จำนวน 

177  คน ผานการพัฒนา มีความรู 

ความเขาใจกิจกรรมตามโครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศ

ไทย  

 

 

1 . โ ร ง เ รี ย น ใน โ ค ร ง ก า ร บ า น

นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ทั้ง

ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 

มี ค วามพ รอม ในการจั ด กิ จกรรม

วิทยาศาสตร  

2. ค รู ผู ส อ น ระ ดั บ ป ฐม วั ย  แ ล ะ

ระดั บป ระถม ศึกษ า ส าม ารถจั ด

กิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรตาม

แนวทางโครงการได  

 

3. เด็กระดับปฐมวัย และระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1-3 ไดรับการพัฒนา

ใ ห มี ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ท า ง ด า น

วิทยาศาสตร 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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 ปญหาและอุปสรรค 

  ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมเปนไปตาม

กำหนด 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

  

 

 

   

 

 

 

 9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสราง

สมรรถนะผู เรียนท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 โดยใชกระบวนการวิจัยใน ช้ันเรียน   

งบประมาณ  17,100 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ ใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 โดย

ใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   

 2. คัดเลือกสื่อนวัตกรรมท่ีเปน Best Practice การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมผูเรียน ใหมี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผานระบบ

ออนไลน    

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูผูสอนในโรงเรียนกลุม 

เปาหมาย  จำนวน  20  โรงเรียน   

2. ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน  

 

1. ครูผูสอนในโรงเรียนกลุม 

เปาหมาย  จำนวน  20  โรงเรียน   

2. ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย จำนวน 20 โรงเรียน  

เปาหมายเชิงผลลัพธ  

1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับทักษะการพัฒนาการจัด      

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู   

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

ใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ

จำเปนในศตวรรษท่ี 21  โดยใช

กระบวนการวจิัยในชั้นเรียน                           

2. ครูผูสอนสามารถนำกระบวน 

การวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูสู

คุณภาพของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน

ความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ 

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการรูสูคุณภาพ

ของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 

กลุมเปาหมาย จำนวน 20 โรงเรียน   

 

1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับทักษะการพัฒนาการจัดการ

เรี ย น รู ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

ให ผู เรียน มี ทักษะพ้ืนฐานความ

จำเปนในศตวรรษท่ี  21  โดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน                            

2. ครูผูสอนสามารถนำกระบวน 

การวิจัยในชั้น เรียน  เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูสู

คุณภาพของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน

ความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ 

วจิัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการรูสูคุณภาพ

ของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ

จำเปนในศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 10. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาทางไกล

ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใชโปรแกรม OBS  งบประมาณ  15,150  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ On-Site เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(DLTV) โดยใชโปรแกรม OBS   

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต  

  1. ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 คน   

 

 

1. ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 คน ผานการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม (DLTV) โดยใชโปรแกรม 

OBS มีความรู ความเขาใจและมี 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

 

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 โรง  

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ  

1. ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 คน มีความรู 

ความเขาใจและมีทักษะในการทำสื่อ

การสอนจาก DLTVและการศึกษา

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT) โดยใชโปรแกรม OBS    

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV) และ

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) โดยใชโปรแกรม 

OBS 

ทักษะในการทำสื่อการสอนจาก 

DLTVและการศึกษาทางไกลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยใช

โปรแกรม OBS   

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 มีการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV) และ

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) ไดตามมาตรฐาน 

 

1. ครูผูสอนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 คน มีความรู 

ความเขาใจและมีทักษะในการทำสื่อ

การสอนจาก DLTVและการศึกษา

ทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DLIT) โดยใชโปรแกรม OBS    

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน ไดรับ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รูปแบบ Online เรื่อง การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV) และ

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) โดยใชโปรแกรม 

OBS และ มีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาทางไกล  
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 ผานดาวเทียม (DLTV) และ

การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (DLIT) โดยใชโปรแกรม 

OBS 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  1. คอมพิวเตอรโนตบุค บางเครื่องไมสามารถลงโปรแกรม OBS ได เนื่องจากการติดตั้ ง

ระบบปฏิบัติการมีปญหา 

  2. ไมสามารถใชกลอง webcam ในคอมพิวเตอรโนตบุคบางเครื่องได เนื่องจากกลองมีปญหา  

ไมมีการติดตั้ง Driver 

  3. ไมโครโฟนของคอมพิวเตอรโนตบุคบางเครื่อง รับเสียงไมได และเสียงไมชัดเจน 

  4. ลำโพงของคอมพิวเตอรโนตบุคบางเครื่องไมมีเสียง / ชำรุด 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 11. โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา STEM Education  งบประมาณ  46,285  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานตามแนวทาง STEM Education 

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

  2. จัดทำหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐานตามแนวทาง STEM 

Education สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   

  3. นิเทศ ติดตามตรวจสอบ กลุมไลน fb google Classroom และลงพ้ืนท่ีตามสถานศึกษา 

  4. การนำเสนอผลงาน best practice และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครู  จำนวน  203  คน 

 

 

 

 

 

2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 89 

แหง 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ครูมีความรูความเขาใจการ

จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

 

 

1. คร ูจำนวน 203 คน ไดเขารับ

การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู

โดยใชโครงงานเปนฐานตาม

แนวทาง STEM Education 

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 89 แหง นำความรู

เรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐานตามแนวทาง 

STEM Education สอดคลองกับ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) ไปใชในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหกับผูเรียน 

 

1. ครูท่ีเขารับการอบรม มีความรู

ความเขาใจการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน(PBL) ตาม 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

2. ครูมีทักษะการออกแบบการ

จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาและ

นำไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับ 

ผูเรียน 

3. มีนวัตกรรมหรือผลงานหรือ

โครงงานท่ีเกิดจากการเรียนรูของ

ผูเรียน 

แนวทางSTEM Education กับ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(3Rs8Cs) ผานเกณฑการประเมิน  

2. ครูมีทักษะการออกแบบการ

จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาและ

นำไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับ

ผูเรียน 

3. มีนวัตกรรมหรือผลงานหรือ

โครงงานท่ีเกิดจากการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 

 

  ตัวอยางนวัตกรรมหรือผลงานของครู/ผูเรียน   

  ระดับปฐมวัย 

  1. สรางบานใหลูกหมู  ครูผูสอน นางวันเพ็ญ  ทิพยเวียง   โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

  2. พฤกษาลายผาสวย ครูผูสอน นางสาวปยนุช  สติแน   โรงเรียนวัดบานมา 

  3. หุนยนตของเลน ครูผูสอน นางสาวกานตพิชชา จันทะวรรณ  โรงเรียนบานปาเลา 

  4. เรือนอยลอยลอง ครูผูสอน นางสาวกุณฑลี  เตชะนันท  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 

  5. ท่ีใสดินสอจากก่ิงไม  อนุบาล 3  ครูผูสอน นางขวัญวตรี  โตสมบัติ  โรงเรียนเชตะวันหนองหมู 

  ระดับประถมศึกษา 

 1. ถุงนมกูโลก ชั้น ป.3  ครูผูสอน นายภาณุวัฒน   ธัญสม  โรงเรียนบานกองงาม 

  2. เคราษีฟนคืนชีพ ชั้น ป.6  ครผููสอน นางสิริวรรณ  ใจกระเสน  โรงเรียนบานหนองบัว 

  3. พิชชาเถาแกนอย ชั้น ป.6  ครูผูสอน นางสาวปรียานุช  ปาลี  โรงเรียนวัดเหมืองงา 

 4. from waste to money สูวิถีขยะสรางคา ชั้น ป.4 ครผููสอน นางสาวนันทภัค ศรีเงิน  

             โรงเรียนบานรองเรือ 

  5. ชีวิตพืชสูผืนปาโคกหนองนา ชั้น ป.2 ครูผูสอน นางพัชรีภรณ  ธัญสม โรงเรียนวัดสันปาสัก 

  ระดับมัธยมศึกษา 

  1. ผลึกในแกวสวย ชั้น ม.2 ครูผูสอน นางสาวยุพเรศ  ดวงเสวย  โรงเรียนบานปาเลา 

  2. พฤกษาสรางสรรคผูกพันสรางลาย ชั้น ม.3 ครูผูสอน นางฉัตรสุดา  วงศโสมะ 

               โรงเรียนวัดบานมา 
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  3. วัสดุในชีวิตประจำวัน (ขยะรีไซเคิล) ชั้น ม.3  ครูผูสอน นางสาวฝนทอง พิชัยพงษ  

              โรงเรียนบานไรดง 

  4. โคมลอย ชั้น ม.1  ครูผูสอน ชัชวาล บางสินธิ  โรงเรียนบานหนองเกิด 

 ปญหาและอุปสรรค 

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)  สงผลใหครูท่ีอยูในภาวะเสี่ยง และ

เปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ไมสามารถเขารับการอบรมได 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

  

                                                
 

                                                
  

 12. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสำหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

งบประมาณ  39,150  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  กิจกรรมท่ี  1  

  1. การพัฒนาคุณภาพการอานออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 

  2. การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดานการพัฒนา

สมรรถนะการอานข้ันสูง 
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 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 1 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูท่ีสอนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–

3 จำนวน 54 คน  

 

 

 

 

 

2. นวัตกรรมสงเสริมคุณภาพดาน

การอานออก 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. จำนวนนักเรียนท่ีมีปญหา “อาน

ไมออก” ลดลง 

2. จำนวนนักเรียนท่ีมีปญหา

ทางการอานไมออก มีพัฒนาการ

ดานการอานดีข้ึน 

 

 

 

1. ครูจำนวน 54 คน ท่ีเขารวม

กิจกรรมการพัฒนา มีสื่อท่ีเปน

กระบวนการ/ข้ันตอน/รูปแบบ  

ท่ีเปนไปตาม (ราง) นวัตกรรมของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ไมนอย

กวารอยละ 100 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มี (ราง) 

นวัตกรรมเพ่ือการแกปญหาทาง 

การอานออก สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3  

 

1. จำนวนนักเรียนท่ีมีปญหา “อาน

ไมออก” ลดลง 

2. พัฒนาการอานของนักเรียนท่ีมี

ปญหาทางการอานดีข้ึน 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

กิจกรรมท่ี 2 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูผูสอนภาษาไทยชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 20 คน 

 

 

 

2. ผลงานดีเดน/นวัตกรรมการ

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 100 ของครูผูสอน

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สามารถ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูง

ของผูเรียนได  

   

2. รอยละ 100 ของโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 มีแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอน 

ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน ดานการพัฒนาสมรรถนะ

การอานข้ันสูง 

 

 

 

1. ครูผูสอนภาษาไทยชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 20 คน

ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความ

เขาใจในการจัดการเรียนรูดานการ

พัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูง  

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลงาน

ดีเดน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) 

 

1. ครูผูสอนภาษาไทยชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 รอยละ 100 สามารถ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูง 

โดยใชเทคนิคบันได 6 ข้ัน สำหรับ

นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1รอยละ 

100 มีแนวทางในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูดานการพัฒนา

สมรรถนะการอานข้ันสูง โดยใช

เทคนิคบันได 6 ข้ัน สำหรับครูผูสอน

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มีผลงาน

ดีเดน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี 

(Best Practice) เก่ียวกับการ

จัดการเรียนรูของครูผูสอน

ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง พัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน ดานการพัฒนาสมรรถนะ

การอานข้ันสูง 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลงาน

ดีเดน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีดี(Best 

Practice) เก่ียวกับการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูดานการพัฒนา

สมรรถนะการอานข้ันสูง โดยใช

เทคนิคบันได 6 ข้ัน จำนวน 1 

รายการ 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหครูผูสอนภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ดำเนินการการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอานข้ันสูงไปใชในการจัดการเรียน

การสอนไดอยางไมเต็มท่ี เพราะแตละโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบทำใหครูผูสอนตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนและเตรียมการสอนไมทัน  

 ขอเสนอแนะ 

  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ท้ังรูปแบบ On-Site และรูปแบบ 

Online 
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 13. โครงการยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ  งบประมาณ  39,500  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูในสังกัด 

  2. นิเทศ กำกับติดตาม 

  3. แลกเปลี่ยนเรียนรูผานชองทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 89 คน 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ครูมีความรูความเขาใจและทักษะ 

ในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

แบบ Communicative Approach 

และ Active Learning  

2. มีสื่อ/วิธีการ/นวัตกรรมของครูท่ี

ผลิตข้ึนเพ่ือใชในการจัดการเรียน 

การสอน 

 

ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 89 คน ไดรับการพัฒนา

ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีกำหนดไว 

 

1. ครูมีความรูความเขาใจและทักษะ

ในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ

แบบ Communicative Approach 

และ Active Learning 

2. ครู สามารถผลิตสื่อ และ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดสามารถนำมาเปนแบบอยางของ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ได คือ 

(1) โรงเรียนบานรองเรือ 

(2) โรงเรียนบานหวยสม 

(3) โรงเรียนวัดนครเจดีย 

(4) โรงเรียนบานหนองสมณะ 

(5) โรงเรียนบานเหมืองลึก 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

  

    

 

 

 

 

 

 14. โครงการพัฒนาครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ประจำปงบประมาณ 2565  

งบประมาณ  63,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือชี้แจงโครงการฯ ใหกับผูเขารวมรับการอบรมฯผานระบบ Conference 

  2. ผูเขารับการพัฒนาฯ  อบรมออนไลน Self – Learning 

  3. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ครูผูชวย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน  

เขต 1  จำนวน 85 คน 

 

 

  

 

ครูผูชวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลำพนู  

เขต 1  จำนวน 85 คน ไดรับการ

พัฒนา มีวินัยในตนเอง ตระหนกัตอ

ภาระหนาที่ ยดึมั่นในคุณธรรม มี

จิตสำนกึในดานจริยธรรม ตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจติวญิญาณของ

ความเปนครู และ มสีมรรถนะทีจ่ำเปน

ตอวิชาชีพครู เปนแบบอยางที่ดตีอ

สังคมสวนรวม รวมทัง้ม ี

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1.ครูผูชวยไดรับการอบรมพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ใหมีความรู

ความเขาใจ เก่ียวกับบทบาทหนาท่ี 

ระเบียบ ทักษะการปฏิบัติงานอยาง 

ครูมืออาชีพ มีความกาวหนาใน

วิชาชีพ มีอุดมการณและจิต

วิญญาณของความเปนครู  ตลอดจน

คุณลักษณะครูท่ีดี และสามารถนำ

ประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใช

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. ผูเขารับการพัฒนาฯ ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

สัมพันธภาพอันดีตอกัน  อันจะ

นำไปสูการสรางเครือขายความ

รวมมือพัฒนาการศึกษา 

ความรู ความเขาใจ ทักษะ สามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนการ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.ครูผูชวยไดรับการอบรมพัฒนา

ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ใหมีความรู

ความเขาใจ เก่ียวกับบทบาทหนาท่ี 

ระเบียบ ทักษะการปฏิบัติงานอยาง 

ครูมืออาชีพ มีความกาวหนาใน

วิชาชีพ มีอุดมการณและจิต

วิญญาณของความเปนครู  ตลอดจน

คุณลักษณะครูท่ีดี และสามารถนำ

ประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใช

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2. ผูเขารับการพัฒนาฯ ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง

สัมพันธภาพอันดีตอกัน  อันจะ

นำไปสูการสรางเครือขายความ

รวมมือพัฒนาการศึกษา 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนวิทยากร  สงผลใหทาง

ผูรับผิดชอบโครงการอาจจะเตรียมวัสดุอุปกรณในการทำกิจกรรมไมครบถวน 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 15. โครงการยกระดับการประเมินคุณภาพผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 (National Test: NT)  

ปการศึกษา 2564 งบประมาณ  21,450  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT 

  2. การประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (NT) ปการศึกษา 2564 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 3 ปการศึกษา 2564  จำนวน  

1,398  คน จำนวน 89 โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สมัครใจ

เขารับการประเมินความสามารถ

ดานภาษาไทย และความสามารถ

ทางคณิตศาสตร 

 

1. มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2564  จำนวน  1,099  

คน จำนวน 88 โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สมัครใจ

เขารับการประเมินความสามารถ

ดานภาษาไทย และความสามารถ

ทางคณิตศาสตร 

 

ต่ำกวาเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. ผลการประเมินคุณภาพการเรยีน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2564 มีคาเฉลี่ยสูงข้ึน 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มีขอมูลผลการทดสอบท่ี

สะทอนคุณภาพผูเรียน สามารถนำไปใช

ปรับปรุงและพัฒนาในการเตรียมความ

พรอมของผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ี

หลักสูตรกำหนด และเปนตัวบงชี้

คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนในภาพรวม 

2. ผลการประเมินคุณภาพการเรยีน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

ปการศึกษา 2564 โดยภาพรวมท้ัง 

2 ดาน มีผลการประเมินประเมิน

ภาพผูเรียน (NT) สูงกวาระดบัประเทศ 

จำนวน 27 โรงเรียน 

 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 มีรายงาน

ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 

(National Test : NT) ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 

2564 เอกสารเลขท่ี SBN 

0650413405028 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทำใหการดำเนินการจัดการ

ประเมินคุณภาพผูเรียนใหนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 3 ไมครบทุกคน 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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     16. โครงการยกระดับผลสมฤทธิ์ความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)  

งบประมาณ  100,750  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การพัฒนาครูภาษาไทยดวยรูปแบบการนิเทศ P (I) DCA เพ่ือพัฒนาความสามารถดานการ

อานของผูเรียน 

  2. การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

  3. การนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพดานการอานของผูเรียน 

 ผลการดำเนินงาน  

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูภาษาไทยของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 

172 คน 

 

 

 

 

 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน 

นักเรียนจำนวน 1,368 คน 

 

1. ครูผูสอนภาษาไทยของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 172 คน ไดรับการพัฒนา

ใหมีความรูความสามารถในการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการอานของ

ผูเรียน ดวยรูปแบบการนิเทศ 

P(I)DCA 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน 

นักเรียน จำนวน 1,368 คน เขารับ 

การประเมินความสามารถดานการ

อานของผูเรียน 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 100 ของครูภาษาไทย

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 จำนวน 172 คน ไดรับการ

พัฒนาใหมีความรูความสามารถใน

การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการอานของ

ผูเรียน ดวยรูปแบบการนิเทศ 

P(I)DCA 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน 

นักเรียนจำนวน 1,368 คน เขารับ

การประเมินความสามารถดานการ

อานของผูเรียน 

3. ผลการประเมินความสามารถ

ดานการอานของผูเรียน (RT) ป

การศึกษา 2564 สูงกวาปการศึกษา 

2563 

 

1. ครูภาษาไทย รอยละ 100 ของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 172 คน ไดรับการพัฒนา

ใหมีความรูความสามารถในการ

จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ความสามารถดานการอานของ

ผูเรียน ดวยรูปแบบการนิเทศ 

P(I)DCA 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 สงักัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน 

นักเรียนจำนวน 1,368 คน เขารับ

การประเมินความสามารถดานการ

อานของผูเรียน 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผลการ

ประเมินความสามารถดานการอาน

ของผูเรียน (RT) ปการศึกษา 2564 

สูงกวาปการศึกษา 2563 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 17. โครงการทดสอบการศึกษาระดับชาติช้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  2564 งบประมาณ  

270,480 บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  จัดสอบเพ่ือทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. นักเรียนสมัครใจในการทดสอบ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 958 

คน  และชั้ น มั ธ ยม ศึ กษ าป ท่ี  3 

จำนวน 250 คน ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1  

 

 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน สูง

กว าร อ ยล ะ  50  เพ่ิ ม ข้ึ น จ ากป

การศึกษาท่ีผานมา รอยละ 3 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนสมัครใจใน

การทดสอบ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 นำผลการทดสอบไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

 

1.นักเรียนสมัครใจในการทดสอบชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 958 

คน  และชั้ น มั ธ ยม ศึ กษ าป ท่ี  3 

จำนวน 250 คน ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 ไดเขารับ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน 

2. นักเรียนมีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน สูง

ก ว า ร อ ย ล ะ  50 เ พ่ิ ม ข้ึ น จ าก ป

การศึกษาท่ีผานมา รอยละ 100  

(เนื่ องจากปการศึกษาท่ีผ านมา 

สพป.ลำพูน เขต 1 ไม มีนักเรียน

สมัครใจเขารับการทดสอบ) 

 

1. โรงเรียนท่ีมีนักเรียนสมัครใจใน

การทดสอบ สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 นำผลการทดสอบไปใชในการ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

วิ เคราะหผลภาพรวมของแตละ

โรงเรียนท่ีสมัครใจ และภาพรวม 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสงเสริม 

ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน

เพ่ือยกระดับ คุณภาพการศึกษา  

และกำหนดเปนแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา   

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สงเสริม ปรับปรุง การจัดการเรียน

การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา  และกำหนดเปนแนวทาง

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในปการศึกษา 

2565 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 18. โครงการเตรียมความพรอมในการจดัสอบ PISA 2022 งบประมาณ  7,500  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดทำคูมือในการเตรียมความพรอมในการจัดสอบ PISA 2022 

  2. ประชุมพัฒนาออนไลนเชิงปฏิบัติการ ดวยระบบ ZOOM เรื่องการอานข้ันสูงและการวิเคราะห

ขอสอบตามแนว PISA และการเขาใชงานระบบการจัดทำขอสอบ 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. นักเรียนระดับ ม.ตน  จำนวน 

824 คน 

 

 

2. โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จำนวน  20 โรงเรียน 

 

 

 

 

3. ครูผูรับผิดชอบการประเมินระดับ

นานาชาติ  จำนวน 60  คน 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

 

1. นักเรียนระดับ ม.ตน  จำนวน 

824 คน ไดรับการพัฒนาเพ่ือเตรียม

ความพรอมในการประเมินระดับ

นานาชาติตามโครงการ PISA 2022 

2 . โร ง เรี ย น ข ย าย โอ ก าส ท า ง

การศึกษา จำนวน  20 โรงเรียนมี

เตรียมความพรอมดานการอาน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใน

การประเมินระดับนานาชาติตาม

โครงการ PISA 

3.ครูผูรับผิดชอบการประเมินระดับ

นานาชาติ   จำนวน 60 คน ไดรับ

ก า ร พั ฒ น า ใน ด า น ก า ร อ า น 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในการ

ป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ น าน าช าติ ต าม

โครงการ PISA 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 75 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. ครูผูสอน ในระดับม.ตนไดรับการ

พัฒนาในดานการอาน คณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรในการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

 

3. สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน 

มีเตรียมความพรอมดานการอาน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใน

การประเมินระดับนานาชาติตาม

โครงการ PISA 

2. ครูผูสอน ในระดับม.ตนไดรับการ

พัฒนาในดานการอาน คณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรในการประเมิน

ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

รอยละ 100 

3. สถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ตน 

มีเตรียมความพรอมดานการอาน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรใน

การประเมินระดับนานาชาติตาม

โครงการ PISA คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  มีนักเรียนบางคนท่ียังไมเขาใจระบบการใชงานท่ีถูกตอง  และนักเรียนบางคนควรปรับปรุงและ

พัฒนาในการเขาระบบบอยๆ ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนเพราะ โรงเรียนในความรับผิดชอบของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงประสบปญหาขาดแคลนครูผูสอน ปญหาครู 

ไมครบชั้น ครูคนเดียวตองสอนหลายวิชา หลายชั้นเรียน อีกท้ังยังขาดอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ทำให

สงผลถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาไม เปนไปตามเปาหมาย 

ท่ีกำหนดและเนื่องดวยสถานการณโควิด -19 สงผลใหการดำเนินการในครั้งนี้ เปนไปดวยความยากลำบาก  

เด็กไมสามารถมาเรียนไดตามปกติ ทำใหการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซตไมได ซ่ึงสงผลทำใหนักเรียน 

เกิดภาวะการเรียนรูท่ีถดถอย แตก็สามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ ไปไดดวยดี 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ระดับโรงเรียน ควรมีการดำเนินงานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูการอาน (Reading Literacy) 

ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)  

ตามแนวทางการประเมิน PISA แกผูเรียนทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง ผูบริหารควรใหความสำคัญ และสนับสนุน

ครูผูสอนในการจัดกิจกรรม รวมท้ังแสวงหาทรัพยากรแหลงเรียนรู วัสดุ อุปกรณ ในการสงเสริมสนับสนุนใหการ

ดำเนินงานเปนรูปธรรมเกิดผลตอผูเรียน 

   2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการ

อาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร 

(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ทุกระดับชั้นอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการนิเทศ ติดตามผล
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การดำเนินงานอยางสม่ำเสมอพรอมท้ังมีการสรางเครือขายความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนโรงเรียนในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ตาม

แนวทางการประเมิน PISA  

  3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรสงเสริม สนับสนุน และมีการพัฒนา

บุคลากรท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการอาน (Reading Literacy) ดานการรูเรื่อง

คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA ทุกระดับชั้น อยางตอเนื่อง 

 19. โครงการพัฒนาหองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษา  งบประมาณ  90,450  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การพัฒนาหองเรียนคุณภาพสูคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน 

  2. นิเทศ ติดตามการพัฒนาหองเรียน คุณภาพ และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสูคุณภาพ

การศึกษาท่ียั่งยืน 

  3. การประเมินหองเรียนคุณภาพ 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. คูมือมาตรฐานหองเรียนคุณภาพ

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน

ระดับการศึกษาละ 1 เลม 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 83 

คน 

 

 

1 . มี คู มื อ ม าต รฐ าน ห อ ง เรี ย น

คุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวนระดับการศึกษาละ 1 เลม 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 83 

คน ในสังกัดไดรับการชี้แจงใหมี

ความรู ความเขาใจในการ ดำเนิน 

การบริหารจัดการหองเรียนสู

หองเรียนคุณภาพตาม มาตรฐาน

หองเรียนคุณภาพท้ังระดับ

การศึกษาปฐมวัยและระดับ 

 

เปนไปตามเปาหมาย 



91 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

 
 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

 

3.ครูผูสอนหองเรียนคุณภาพ  

จำนวน  691  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1.สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โรงเรียน

ในสังกัด และบุคลากรท่ีเก่ียวของ                    

มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนา

หองเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 83  

คน ในสังกัดมีความรู ความเขาใจ   

ในการดำเนินการบริหารจัดการ

หองเรียนสูหองเรียนคุณภาพตาม

มาตรฐานหองเรียนคุณภาพท้ังระดับ

การศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อยาง                   

มีประสิทธิภาพ     

3. ครูผูสอนหองเรียนคุณภาพ  

จำนวน  691  คน ไดรับการชี้แจง

ในการนำมาตรฐานหองเรียน 

คุณภาพท้ังระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 

ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน                

เขต 1 สูการจัดการเรียนรูใหผูเรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

การศึกษา และเสริมสรางสมรรถนะ

ใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความ

จำเปนในศตวรรษท่ี 21    

 

1.สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โรงเรียน

ในสังกัด และบุคลากรท่ีเก่ียวของ                    

มีแนวทางในการดำเนินการพัฒนา

หองเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 83  

คน ในสังกัดมีความรู ความเขาใจ   

ในการดำเนินการบริหารจัดการ

หองเรียนสูหองเรียนคุณภาพตาม

มาตรฐานหองเรียนคุณภาพท้ังระดับ

การศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียน  
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อยางมี

ประสิทธิภาพ        

3. ครูผูสอนหองเรียนคุณภาพ  

จำนวน  691  คน สามารถนำ

มาตรฐานหองเรียนคุณภาพท้ังระดับ 

การศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สูการจัด 

การเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ

เสริมสรางสมรรถนะใหผูเรียนมี

ทักษะพ้ืนฐานความจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21   

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อยางมี

ประสิทธิภาพ    

3. ครูผูสอนหองเรียนคุณภาพ  

จำนวน  691  คน สามารถนำ

มาตรฐานหองเรียนคุณภาพท้ังระดับ 

การศึกษาปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สูการจัด 

การเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา และ

เสริมสรางสมรรถนะใหผูเรียนมี

ทักษะพ้ืนฐานความจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21                                                                                                

 

 

 

 ผลการประเมินคุณภาพหองเรียน สรุปไดดังนี้    

 ระดับหองเรียน 

 1. จำนวนหองเรียนท่ีไดระดับคุณภาพดีเยี่ยมท้ังรายดานและภาพรวม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    - ภาคเรียนท่ี 2/2564   จำนวน 590 หองเรียน 

    - ภาคเรียนท่ี 1/2565   จำนวน 584 หองเรียน 

 2. ครูผูสอนไดรับรางวัลเกียรติบัตรหองเรียนคุณภาพ ระดับคุณภาพดีเยี่ยมท้ังรายดานและภาพรวม ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา        

    - ภาคเรียนท่ี 2/2564   จำนวน  657  คน 

    - ภาคเรียนท่ี 1/2565   จำนวน 635 คน        
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  ระดับสถานศึกษา 

 สถานศึกษาท่ีมีหองเรียนคุณภาพท่ีไดระดับคุณภาพดีเยี่ยมท้ังรายดานและภาพรวม ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา    

 - ภาคเรียนท่ี 2/2564  จำนวน 79 โรงเรียน 

 - ภาคเรียนท่ี 1/2565   จำนวน 79 โรงเรียน    

 ครูผูสอน 

 ครูผูสอนไดรับรางวัลเกียรติบัตรหองเรียนคุณภาพ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 - ภาคเรียนท่ี 2/2564 จำนวน 657 คน 

 - ภาคเรียนท่ี 1/2565 จำนวน 635 คน     

 - เกียรติบัตรยั่งยืน 3 ปการศึกษา  จำนวน 136 คน 

 - เกียรติบัตรยั่งยืน 4 ปการศึกษา  จำนวน 72 คน 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

  

         
 

          20. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล ประจำป

งบประมาณ 2565  งบประมาณ  82,960  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดทำแนวทางการคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล และแนวทางสงเสริมการ

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญารายบุคคล 

   2. ประชุมออนไลนสรางความรู ความเขาใจการดำเนินงานพัฒนาพหุปญญารายบุคคลใน

สถานศึกษา 

  3. กิจกรรมสถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียนพหุปญญา (Multiple Intelligences School)” 
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  4. ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียนพหุปญญา (Multiple Intelligences 

School)” 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียน

พหุปญญา (Multiple 

Intelligences School)” จำนวน 

10 โรงเรียน 

2. รายงานผลการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาพหุปญญารายบุคคล

การศึกษาประถมศกึษาลำพูน เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. สถานศึกษาแกนนำ “โรงเรียน

พหุปญญา (Multiple 

Intelligences School)” จำนวน 

10 โรงเรียน 

2. ผูเรียนชั้น ป.3-ม.3 ในสังกัดท่ี

ไดรับการคัดกรองดวยระบบสำรวจ

แววความสามารถพิเศษดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสของสำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา จำนวน 4,412 

คน คิดเปนรอยละ 92.67 โดยมี 

ผลการคัดกรองจำแนกเปนรายดาน 

ดังนี้ 

1) ดานภาษา จำนวน  1,370  คน    

คิดเปนรอยละ  31.05 

2) ดานคณิตศาสตร  จำนวน  1,275  

คน  คิดเปนรอยละ  28.90 

3) ดานวิทยาศาสตร   จำนวน  

1,404  คน    คิดเปนรอยละ  31.82 

4) ดานเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส     

จำนวน  1,216  คน    คิดเปนรอยละ   

27.56 

5) ดานศิลปะ/มิติสัมพันธ  จำนวน  

1,737  คน    คิดเปนรอยละ   39.37 

6) ดานการไดยิน  จำนวน  1,241 

คน  คิดเปนรอยละ   28.13 

 

เปนไปตามเปาหมาย 



95 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

 
 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. เด็กนักเรียนในสังกัดไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพตาม

พหุปญญาของตน  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความ

เขาใจ และมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู สนับสนุนและสงเสริม

ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพ 

7) ดานการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ         

จำนวน  1,551  คน    คิดเปนรอยละ   

35.15 

8) ดานสังคมและอารมณ   จำนวน  

1,470 คน  คิดเปนรอยละ   33.32 

2. โรงเรียนสามารถวางแผนและ

พัฒนาตามแนวทางการจัดการ

เรียนรูรายบคุคล (Personalized 

Learning) และจัดประสบการณ

การเรียนรูท้ังภายในและภายนอก

หองเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม

ความสนใจ ความถนัด หรือตาม

ความสมัครใจ 

 

1. เด็กนักเรียนในสังกัดไดรับการ

พัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพตาม

พหุปญญาของตน  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความ

เขาใจ และมีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู สนับสนุนและสงเสริม

ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพ 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  1. งบประมาณสนบัสนุน 

                     2. บุคลากรจบไมตรงเอก/สาขา 

                     3. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 

 



96 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

 
 

 ขอเสนอแนะ 

  1.ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ on site       

  2. จัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานและการติดตามผลใหกับหนวยงานตนสังกัด 

 

               
 

 21. โครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของสภานักเรียน  งบประมาณ  24,300  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาความเขมแข็งของสภานักเรียนและเลือกตั้งสภาเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

  2. การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเดน 

  3. ประชุมสรุปผลการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเดน  

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต  

ตัวแทนกรรมการนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ  

1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทของสภานักเรียน มี

ทักษะความเปนผูนำท่ีดี การทำงาน 

 

มีตวัแทนกรรมการนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัด เขารับการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติตามโครงการ

เสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็ง

ของสภานักเรียน จำนวน 100 คน 

 

1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาทของสภานักเรียน มี

ทักษะความเปนผูนำท่ีดี การทำงาน 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปนทีม มีความเขาใจในหนาท่ีความ

เปนพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย 

และพัฒนาตนเองไดอยางเต็ม

ศักยภาพอันสงผลตอคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

 

 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1              

มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำป

การศึกษา 2565 ตามมาตรการ

ดำเนินงานสภานักเรียนท่ีสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กำหนด 

 

เปนทีม มีความเขาใจในหนาท่ีความ

เปนพลเมืองและ  วิถีประชาธิปไตย 

อันไดแก  คารวธรรม สามัคคีธรรม 

ปญญาธรรม รวมท้ังหลัก ธรรมาภิ

บาล มีจิตอาสา   และพัฒนาตนเอง

ไดอยางเต็มศักยภาพอันสงผลตอ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  มี

คณะกรรมการท่ีปรึกษาสภา

นักเรียนและมีคณะกรรมการสภา 

นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2565  ตาม

มาตรการดำเนินงานสภานักเรียนท่ี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

 

  

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 

 

       

 



98 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

 
 

 22. โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.

ลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา  งบประมาณ  261,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการกลุมและศึกษานิเทศก 

  2. ประชุมทางไกลผานระบบ Video Conference กับผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู 

บุคลากรและลูกจางใน สพป.ลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา 

  3. ประชุมฝายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1  (หลังจากการรับชมรายการพุธเชาขาว สพฐ.) ประชุม

เพ่ือรับนโยบายผานระบบ ทางไกล ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และประชุมบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม และ

ศึกษานิเทศก จำนวน 120 คน 

2. ขาราชการครู บุคลากรและ

ลูกจางในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน  

806 คน 

3. บุคลากรและลูกจางในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน  72 คน   

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

รอยละ 100 ของผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการ

กลุม และศึกษานิเทศก ขาราชการ

ครู บุคลากรและลูกจางใน

สถานศึกษา บุคลากรและลูกจางใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับทราบ 

 

1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม และ

ศึกษานิเทศก จำนวน 120 คน 

2. ขาราชการครู บุคลากรและ

ลูกจางในสถานศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน  

806 คน 

3. บุคลากรและลูกจางในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน  72 คน 

 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูอำนวยการ กลุม และ

ศึกษานิเทศกครู และอัตราจางใน

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับทราบ

นโยบายและแนวทางในการ

บริหารงาน และการจัดการศึกษา มี 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

นโยบายและแนวทางในการ

บริหารงานและการจัดการศึกษา มี

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและนำนโยบายสูการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและนำนโยบายสูการ

ปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพมากข้ึน 

คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี -  

                                  
 

                            
 

 23. โครงการนิเทศการเรียนการสอนดวยเครือขายวิชาการเพ่ือพัฒนาครูผูสอนคณิตศาสตรสูการ

ปฏิบัติท่ีดี   (Best Practice)  ไมใชงบประมาณ 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดทำคูมือการพัฒนาครูผูสอนคณิตศาสตรสูการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 

  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนกลุมสาระคณิตศาสตร 
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 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูผูสอนคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน  20  

คน 

 

2. เครือขายวิชาการครูคณิตศาสตร 

จำนวน  1 เครือขาย 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1.รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจ

การพัฒนาการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 

 

 

2. ครูมีความสามารถในการ

พัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร   

3. ครูความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

นิเทศฯ 

 

1. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำนวน  20  คน มีความรู 

ความเขาใจการพัฒนาการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร 

2. สพป.ลำพูน เขต 1  มีเครือขาย

ครูผูสอนคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา ของ สพป.ลำพูน เขต 1 

ผาน Application Line กลุมครู

คณิตมัธยม สพป.ลำพูน 1 

 

1. รอยละ 80 ของครูผูสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน  20  

คน มีความรู ความเขาใจและมี

ความสามารถในการพัฒนา การ

เรียนการสอนคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน 

2. ครูมีความสามารถในการ

พัฒนาการเรียนการสอน

คณิตศาสตร   

3. ครูมีความพึงพอใจท่ีมีตอการ

นิเทศการเรียนการสอนดวย

เครือขายวิชาการเพ่ือพัฒนา

ครูผูสอน คิดเปนรอยละ 85 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี – 
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 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงการเล่ือนวิทยฐานะ แบบ

ใหม  ตามขอตกลงในการพัฒนางาน (Performnce Agreemnt : PA)  งบประมาณรวม  88,500  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1  จำนวน 202 คน 

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลำพนู เขต 1 

จำนวน 202 คน  มีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการขอมีและ

เลื่อนวิทยฐานะแบบใหม  ตาม

ขอตกลงในการพัฒนางาน 

(Performance Agreement : PA)  

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ  80  ของผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทย

ฐานะแบบใหม  ตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA) มีความกาวหนา

ในวิชาชีพ  มีขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 

2. รอยละ 80 ของผูเขารับการ

อบรมไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง

หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะแบบ

ใหม(PA) โดยใชกระบวนการชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

มีความกาวหนาในวิชาชีพ  มีขวัญ

กำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสงผลตอ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

1. รอยละ  100  ของผูเขารับการ

อบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

หลักเกณฑการขอมีและเลื่อนวิทย

ฐานะแบบใหม  ตามขอตกลงในการ

พัฒนางาน (Performance 

Agreement : PA) มีความกาวหนา

ในวิชาชีพ  มีขวัญกำลังใจในการ

ปฏิบัติหนาท่ีสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน  

2. รอยละ 100 ของผูเขารับการ

อบรมฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง

หลักเกณฑการเลื่อนวิทยฐานะแบบ

ใหม(PA) โดยใชกระบวนการชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

 

 

 

สูงกวาเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงกวาเปาหมาย 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพ้ืนท่ี

จังหวัดลำพูนยังมีการแพรระบาดอยางตอเนื่อง  จึงทำใหไมสามารถจัดอบรมใหกับผูท่ีสนใจไดท้ังหมด

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 25. โครงการแขงขันนักเรียนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ในเวทีการแขงขันทางวิชาการระดับ

นานาชาติ ประจำป พ.ศ.2565 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งบประมาณ  11,600  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  ดำเนินการจัดสอบแขงขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำป พ.ศ.2565 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และทุก

สังกัด ท่ีสมัครสอบแขงขันนักเรียน

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

ในเวทีการแขงขันทางวิชาการระดับ

นานาชาติ ประจำป พ.ศ.2565  

จำนวน 255 คน 

 

 

นักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 และทุก

สังกัด เขาสอบแขงขันนักเรียนดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ใน

เวทีการแขงขันทางวิชาการระดับ

นานาชาติ ประจำป พ.ศ.2565  

ระดบัประถมศึกษาจำนวน 255 คน  

มีผลคะแนนตามเกณฑ ไดรับการ

พิจารณาใหไดรับเหรียญรางวัล 

จำนวน 49 คน ดังนี้  

วิชาคณิตศาสตร รวม  11 คน 

ระดับประถมศึกษา   ประกอบดวย         

- เหรียญทอง   2 คน   

- เหรียญเงิน    3 คน   

- เหรียญทองแดง   6 คน 

 

เปนไปตามเปาหมาย 



104 
 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ลำพูน เขต 1 

 
 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

รอยละ 80 ของนักเรียนท่ีไดเขา

แขงขันนักเรียนดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา 

ในเวทีการแขงขันทางวิชาการระดับ

นานาชาติ ประจำป พ.ศ.2565  

ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู 

ความสามารถในดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร  

  วิชาวิทยาศาสตร รวม  38 คน 

ระดับประถมศึกษา   ประกอบดวย                 

 - เหรียญทอง   7 คน   

- เหรียญเงิน  13 คน   

- เหรียญทองแดง  18 คน 

 

รอยละ 100 ของนักเรียนท่ีไดเขา

แขงขันนักเรียนดานคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร ระดับ

ประถมศึกษา ในเวทีการแขงขันทาง

วิชาการระดับนานาชาติ ประจำป 

พ.ศ.2565  ไดรับการพัฒนาทักษะ 

ความรู ความสามารถในดาน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 26. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจำปการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา งบประมาณ  9,000  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดทำคูมือการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา แบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน แจงใหสถานศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกสังกัด  ทุกโรง

ทราบและปฏิบัติ    

  2. การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน ประจำป 2565   

     ผลการประเมิน คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา     

ข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2565 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี ้

     ประเภทนักเรียน   ผานการประเมินและไดรับการคัดเลือก 

     ลำดับท่ี 1  เปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดแก เด็กหญิงฮารีมา อาบาซี ฮาซีฟ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอรพินพิทยา 

     ลำดับท่ี 2  ไดแก เด็กหญิงภูริชญา  คำบุญเรือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนรพีเลิศวิทยา   

    ประเภทสถานศึกษา   ผานการประเมินและไดรับการคัดเลือก 

    ลำดับท่ี 1  เปนตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดแก  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษา  

(จำนวนตามท่ีสมัครเขารับการ

ประเมิน) 

2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

(จำนวนตามท่ีสมัครเขารับการ

ประเมิน) 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1.  นักเรียนท่ีผานการประเมิน

คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

เปนผูมีความประพฤติดีเดน มี

ความรูความสามารถ เปนแบบอยาง 

 

1. มีนักเรียนท่ีสมัครเขารับการ

ประเมิน  ระดับประถมศึกษา  

ขนาดใหญ จำนวน 2 คน 

2. มีสถานศึกษาระดับประถม 

ศึกษาขนาดใหญ ท่ีสมัครเขารับการ

ประเมิน จำนวน 1 แหง 

 

1. นักเรียน ท่ีผานการประเมิน

คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

เปนผูมีความประพฤติดีเดน มี

ความรูความสามารถ เปนแบบอยาง 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

ท่ีดี เปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป 

และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   

2. สถานศึกษาท่ีผานการประเมิน

และคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล

พระราชทานเปนสถานศึกษาท่ี

จัดระบบการศึกษาไดอยางมี

คุณภาพและมาตรฐานดีเยี่ยม ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สามารถเปนแบบอยางท่ีดี 

ท่ีดี เปนท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป 

และมีคุณสมบัติ  ตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

2. สถานศึกษา ท่ีผานการประเมิน

คัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน

เป น ส ถ า น ศึ ก ษ า ท่ี จั ด ร ะ บ บ

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และ

มาตรฐานดี เยี่ ยม ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถเปน

แบบอยางท่ีดี และดำรงสภาพความ

ดีเดนไวไดอยางยั่งยืน สมกับเปน

สถานศึกษาท่ีรับรางวัลพระราชทาน 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 27. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active learning  เพ่ือสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21

งบประมาณ  20,000  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active learning  ในรูปแบบออนไลน 

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก Active 

Learning สูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูผูสอน จำนวน  267 คน 

 

 

2. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  

จำนวน  89  โรงเรียน 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

Active learning 

2. ครูผูสอนสามารถนำกระบวนการ

การจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active 

learning เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรูสูคุณภาพของ

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปน

ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการขับเคลื่อนการจัด                

 

1. ครูผูสอน  จำนวน  267 คน  

ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู

เชิงรุก  Active Learning   

2. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด  

จำนวน  89  โรงเรียน  ไดรับความรู

และการชี้แจงถึงความสำคัญของ 

กระบวนการจัดการเรยีนรูเชิงรุก  

Active learning 

 

1. ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู เชิงรุก  

Active learning 

2. ครูผูสอนสามารถนำกระบวนการ

การจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active 

learning เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรูสูคุณภาพของ

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปน

ในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถ

บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานในการขับเคลื่อนการจัด                

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

การเรียนรูเชิงรุก  Active learning 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการรูสูคุณภาพของนักเรียนมี

ทักษะพ้ืนฐานความจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

การเรียนรูเชิงรุก  Active learning 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการ

เรียนการรูสูคุณภาพของนักเรียนมี

ทักษะพ้ืนฐานความจำเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 

 

       
 

                                                      
 

 28. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณโดยใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก 

Active Learning งบประมาณ  92,800  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active learning  ในรูปแบบออนไลน 
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  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก Active 

Learning สูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21  

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ครูผูสอนสาระวิทยาการคำนวณ  

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3  

จำนวน 267 คน  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 จำนวน  267 

คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

1-3 จำนวน  160 คน   

 

 

 

 

2. ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 

จำนวน  89 คน 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละของโรงเรียนในสังกัด

จัดการเรียนการสอนวิทยาการ

คำนวณสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21                                                    

2. รอยละของสถานศึกษาจัดการ

เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน

กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

 

1. ครูผูสอนวิทยาการคำนวณ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3  

จำนวน 267 คน  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 จำนวน  267 

คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  

1-3 จำนวน  160 คน มีความรู 

ความเขาใจ สามารถขับเคลื่อนการ

จัดการเรียนการสอนวิทยาการ

คำนวณไปสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ        

2. ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน  89 

คน  สามารถบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการขับเคลื่อน

วิทยาการคำนวณสูคุณภาพของ

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปน

ในศตวรรษท่ี 21 

 

1. โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการ

สอนวิทยาการคำนวณสอดคลองกับ

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 

2. สถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีให

ผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง (Active Learning)    

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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 ปญหาและอุปสรรค                                              

 เนื่ องดวยสถานการณ การแพรระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) 

ดังนั้นในภาคเรียนท่ี 1/2564  โรงเรียนในสังกัดงดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON – Site ไมไดในบางกรณีท่ี

เด็กติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหการเรียนรูของเด็กเกิดภาวะการเรียนรูท่ีถดถอย 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 

 

     
 

              

 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจางประจำ  

งบประมาณ  26,400  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจางประจำสังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว ใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 42 

คน 

 

ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว ใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 42 

คน ไดรับการ 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว

ท่ีเขารวมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจ

ในการท ำความดี เ พ่ื อส วน รวม  

2. ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว 

ไดรับการพัฒนาศักยภาพและมี

ทักษะท่ีสูงข้ึน สามารถ ปฏิบัติงาน

ไดจริงและมีประสิทธิภาพ  

พัฒนาศักยภาพและมีทักษะท่ีสูงข้ึน 

และสามารถนำความรูปฏิบัติงานได

จริงและมีประสิทธิภาพ 

 

1. ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว

ท่ีเขารวมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจ

ในการท ำความดี เ พ่ื อส วน รวม  

2. ลูกจางประจำและลูกจางชั่วคราว 

ไดรับการพัฒนาศักยภาพและมี

ทักษะท่ีสูงข้ึน สามารถ ปฏิบัติงาน

ไดจริงและมีประสิทธิภาพ  

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

 30. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ งบประมาณ  65,300  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 3 วัน 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ครูผูชวย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1  จำนวน 85 คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1.รอยละ  80  ของผู เข ารับการ

พัฒนามีความรูความเขาใจ เก่ียวกับ 

 

ครูผูชวย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1  จำนวน 85 คน 

 

1.รอยละ  97.65  ของครูผูชวยท่ี

ไดรับการอบรมพัฒนาตามมาตรฐาน 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 

สูงกวาเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

บทบาทหนาท่ี ระเบียบ ทักษะการ

ปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพ มี

ความกาวหนาในวิชาชีพ มี

อุดมการณและจิตวิญญาณของ

ความเปนครู  ตลอดจนคุณลักษณะ

ครูท่ีดี และสามารถนำประสบการณ

ท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

 

2. รอยละ 80 ของผูเขารับการ

พัฒนาฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน  อันจะ
นำไปสูการสรางเครือขายความ
รวมมือพัฒนาการศึกษา 

วิชาชีพ  มีความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับบทบาทหนาท่ี ระเบียบ 

ทักษะการปฏิบัติงานอยางครูมือ

อาชีพ มีความกาวหนาในวิชาชีพ  

มีอุดมการณและจิตวิญญาณของ

ความเปนครู  ตลอดจนคุณลักษณะ

ครูท่ีดี และสามารถนำประสบการณ

ท่ีไดรับไปประยุกตใชเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

2. รอยละ 97.65 ของผูเขารับการ

พัฒนาฯ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

สรางสัมพันธภาพอันดีตอกัน  อันจะ
นำไปสูการสรางเครือขายความ
รวมมือพัฒนาการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงกวาเปาหมาย 

 

  ปญหาและอุปสรรค 

  เนื่องจากวิทยากรบรรยายติดภารกิจเรงดวนในวันอบรม  จึงทำใหตองมีการหาวิทยากรมา
ทดแทน และมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาท่ีมีการเปลี่ยนวิทยากร  สงผลใหทาง

ผูรับผิดชอบโครงการอาจจะเตรียมวัสดุอุปกรณในการทำกิจกรรมไมครบถวน 

 ขอเสนอแนะ 

 - ไมมี - 
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 31. โครงการการยกยองเชิดชูเกียรติ “การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา” 

ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจำ งบประมาณ  10,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำป 2563 และ

ประจำป 2564 ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจำ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1    

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำ  สังกัด

ส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 

121 คน 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1 .ร อ ย ล ะ   8 0   ข อ งผู เข า รั บ

พระราชทานเครื่องราชฯ ไดรับการ

ย ก ย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ล ะ รั บ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

แ ล ะ เห รี ย ญ จั ก ร พ ร ร ดิ ม า ล า 

ประจำป 2563 และประจำป 2564  

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำ จำนวน 

121 คน มีขวัญและกำลังใจ และมี

ความภาคภูมิใจในการประกอบคุณ

ง า ม ค ว า ม ดี  แ บ บ อ ย า ง ท่ี ดี   

เสริมสรางความศรัทธาและความ

เชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 

 

1 .ร อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง ผู เ ข า รั บ

พระราชทานเครื่องราชฯ ไดรับการ

ย ก ย อ ง เชิ ด ชู เ กี ย ร ติ แ ล ะ รั บ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

แ ล ะ เห รี ย ญ จั ก ร พ ร ร ดิ ม า ล า 

ประจำป 2563 และประจำป 2564  

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. รอยละ 80 ของผูเขารับ

พระราชทานเครื่องราชฯ มีขวัญ 

กำลังใจ และเปนสิริมงคล กับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  และลูกจางประจำผูไดรับ

พระราชทาน  นำมาซ่ึงความ

ภาคภูมิใจและเปนเกียรติศักดิ์แกผูท่ี

ไดรับพระราชทานเครื่องราชและ

วงศตระกูล 

2 . ร อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ งผู เข า รั บ

พระราชทานเครื่องราชฯ มีขวัญ 

กำลั งใจ  และ เป น สิ ริม งคล  กับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำ ผู ไดรับ

พ ร ะ ร าช ท าน   น ำม าซึ่ ง ค ว า ม

ภาคภูมิใจและเปนเกียรติศักด์ิแกผูท่ี

ไดรับพระราชทานเครื่องราชและวงศ

ตระกูลอุทิศตนเพื่อราชการเปน 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 32. โครงการการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจำ 

งบประมาณ  77,750  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  พิธีมอบเกียรติบัตรและโลเกียรติคุณ 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำ  สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 

48 คน 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำมีความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรมยกยอง เชิด

ชูเกียรติผูทำคุณประโยชนแกทาง

ราชการ ประจำป 2565 

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำ จำนวน 

48 คน มีความภาคภูมิใจในอาชีพ

รับราชการ จวบจนสุดทายของการ

รับราชการ และเปนการแสดงความ

กตัญู กตเวทิตาแดผูเสียสละใน

การทำงานเพ่ือประเทศชาติ และตอ

เยาวชนใหมีความรู มีการศึกษา 

เปนพลเมืองดีของประเทศตอไป 

การดำเนินงานเปนไปดวยความมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจางประจำมีความพึง

พอใจตอการจัดกิจกรรมยกยอง เชิด

ชูเกียรติผูทำคุณประโยชนแกทาง

ราชการ ประจำป 2565 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 33. โครงการอบรมลูกจางประจำ ลูกจางช่ัวคราวท่ีปฏิบัติหนาท่ีนักการภารโรง งบประมาณ 40,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูคุณภาพการศึกษา  

จำนวน 2 วัน ณ ศูนยอารยธรรม ฯ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบานโฮง จังหวัดลำพูน และการบรรยาย ในหัวขอ 

“แนวโนมความกาวหนาของลูกจางในอนาคต      

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ลูกจางประจำและลูกจางลูกจาง

ชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ีนักการภาร

โรง ในสังกัด สพป. ลำพูน เขต 1 

จำนวน 60 คน 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 90 ของผูเขารับการ

อบรมฯ มีสมรรถนะ  มีความรู

ความสามารถและมีทักษะในการ 

 

ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติ

หนาท่ีนักการภารโรง จำนวน  60  

คนมีความรู ทักษะในการศึกษา 

ดูงานนำไปปฏิบัติในสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลไดเปนอยางดี 

 

1. ผูเขารับการอบรมฯ รอยละ 90 

มีสมรรถนะ  มีความรูความสามารถ

และมีทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

2. รอยละ 90 ของผูเขารับการให

สามารถปฏิบัติงานไดจริงและมี

ประสิทธิภาพอบรมฯ ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ   

 

2. ผูเขารับการอบรมมีความรู 

ความสามารถ และมีทักษะในการ

นำผลการศึกษาดูงานไปปฏิบัติใชได

จริง 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

 

       
 

 34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนเรียนรูผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและ

บุคลากรทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ  100,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

   ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูบริหารการศึกษา ผูอำนวยการสถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม และ

ศึกษานิเทศก 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

ผู บ ริ ห า รก า ร ศึ ก ษ า  ผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม  

 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

ศึกษานิเทศก ขาราชการ บุคลากร

และลูกจางในสถานศึกษา บุคลากร

และลูกจางในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

รอยละ 100 ผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา ผูอำนวยการ

กลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากร

ทางการศึกษา รับทราบนโยบาย 

เปาหมาย และแนวทางการ

ดำเนินงานในการบริหารและการจัด

การศึกษาและตระหนักตอการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ไดรับทราบนโยบายการปฏบิัติของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูนเขต 1 

 

 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูอำนวยการกลุม 

ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการ

ศึกษา รับทราบนโยบาย เปาหมาย 

และแนวทางการดำเนินงานในการ

บริหารและการจัดการศึกษาและ

ตระหนักตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

คิดเปนรอยละ 100 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 35. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. งบประมาณ  18,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยธรรมและกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน 

  2. อบรมเชงิปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1.โรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป. 

ลำพูน เขต 1จำนวน  89 โรงเรียน 

2. ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน

คุณธรรม จำนวน 89 คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1.ร อ ย ล ะ  100 ข อ ง โ ร ง เ รี ย น

คุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 

1 สามารถขับเคลื่อนกำรพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหสำเร็จ

ตามเปาหมาย  

2.รอยละ 80 ของครู ตระหนักรู  

เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมี

เหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม

ความดี อยางเปนธรรมชาติ และ

ภูมิใจในการทำความดี  

 

1.โรงเรียนคุณธรรมในสังกัด สพป. 

ลำพูน เขต 1จำนวน  89 โรงเรียน 

2. ครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียน

คุณธรรม จำนวน 89 คน 

 

1 .ร อ ย ล ะ  1 0 0  ข อ ง โร ง เรี ย น

คุณธรรมในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 

1 สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหสำเร็จ

ตามเปาหมาย 

2.รอยละ  97.33  ของครู ตระหนัก

รู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยาง

มีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม

ความดี อยางเปนธรรมชาติ และ

ภูมิใจในการทำความดี 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 36. โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2565  (โครงการโรงเรียนสุจริต) งบประมาณ  106,900 บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

  2. จัดสรรงบประมาณใหเครือขาย 

  3. กิจกรรมการถอดบทเรยีน Best practice (1โรงเรียน 1 นวัตกรรมตานทุจริต)  

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 89 

โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน  

 

1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 89 โรงเรียน  ดำเนิน

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับโครงการ

เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและ

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม

หลัก เสริมสรางธรรมาภิบาลเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ 

2.นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน  

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เขต 1 จำนวน 10,948 คน  

 

 

 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 

1,030 คน และผูบริหารในสังกัด 

ส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 

80 คน 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เข ต  1 ทุ ก โ ร ง เรี ย น ส า ม า ร ถ

ขับ เคลื่ อน กิจกรรมใน โครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า 

(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

2. นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 มีความตระหนักรูและปฏิบัติ

ตนเปนบุคคลซ่ือสัตยสุจริตและ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

3 .  ผู บ ริ ห าร  ค รู แล ะบุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน  

เขต 1 จำนวน  10,948  คน  มี

ความตระหนักรูและปฏิบัติตนเปน

บุคคลซ่ือสัตยสุจริตและตอตานการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 

3. ผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 1,110 คน จัดกิจกรรม

ถอดบทเรียน (Best Practice) เพ่ือ

เปนแบบอยางของความซ่ือสัตยและ

ต อ ต าน ก าร ทุ จ ริ ต ทุ ก รู ป แ บ บ 

ตระหนักและปฏิบัติตนเปนบุคคล

ซ่ือสัตยสุจริต และตอตานการทุจริต

ทุกรูปแบบ 

1. โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เข ต  1 ทุ ก โ ร ง เรี ย น ส า ม า ร ถ

ขับ เคลื่ อน กิจกรรมใน โครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า 

(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 

2. นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 มีความตระหนักรูและปฏิบัติ

ตนเปนบุคคลซ่ือสัตยสุจริตและ

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. ผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียน ในสังกัด สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เขต 1 จัดกิจกรรมถอดบทเรียน

(Best Practice) เพ่ือเปนแบบอยาง

ของความซ่ือสัตยและตอตานการ

ทุจริตทุกรูปแบบ ตระหนักและ

ปฏิบัติตนเปนบุคคลซ่ือสัตยสุจริต 

และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

ลำพูน เขต 1 มีผลการปฏิบัติงานท่ี

เปนเลิศ (Best Practice) เพ่ือเปน

แบบอยางของความซ่ือสัตยสุจริต 

และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ     

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

 

กลยุทธที ่4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 37. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา  งบประมาณ  24,120  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

   1. การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูได

อยางมีคุณภาพ ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

   2. การจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

จำนวน 1 แหง และโรงเรียนท่ี

สามารถดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ 

(Stand Alone) จำนวน 1 แหง 

 

 

1. มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

จำนวน 1 แหง คือ โรงเรียนตำบล

บานแปน และโรงเรียนท่ีสามารถ

ดำรงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand 

Alone) จำนวน 1 แหง คือโรงเรียน

บานปงแมลอบ 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 64 

แหง 

 

 

 

3. โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จำนวน 6 แหง 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ

โรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมี

คุณภาพ (Stand Alone) ไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 100 

มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพเอ้ือตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน        

3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

มีแผนบริหารจัดการใหผูเรียนไดมี

โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. โรงเรียนในขนาดเล็กในสังกัด

ส ำนั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี ก าร ศึ กษ า

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 

64 แห ง สามารถบริหารการจัด

การศึกษาไดดวยตนเอง 

3. โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา จำนวน 6 แหง มี

แผนการจัดการศึกษาเรียนรวมของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

1. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และ

โรงเรียนท่ีสามารถดำรงอยูไดอยางมี

คุณภาพ (Stand Alone) ไดรับการ

พัฒนาใหมีคุณภาพสอดคลองกับ

บริบทของพ้ืนท่ี 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 100 

มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ี มี

ประสิทธิภาพเอ้ือตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน        

3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

มีแผนบริหารจัดการใหผู เรียนไดมี

โอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี -  

 ขอเสนอแนะ 

        - ไมมี – 
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 38. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา งบประมาณ  18,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. จัดทำคูมือการนิเทศ ติดตาม ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และคูมือแนวทางการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

  2. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา สถานศึกษา ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

เปนระบบ 

  3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา สถานศึกษา ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

เปนระบบ 

  4. คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ประจำปการศึกษา 2564   

     การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ประจำปการศึกษา 2564 ตามแนวทาง

ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลการคัดเลือกดังนี้ 

     รางวัลระดับยอดเยี่ยม 

     1.  สถานศึกษาขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนบานหนองเงือก  

    2.  สถานศึกษาขนาดกลาง ไดแก โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  

    3.  สถานศึกษาขนาดใหญ ไดแก โรงเรียนอนุบาลลำพูน  

    รางวัลระดับดีเดน   

    สถานศึกษาขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนบานหวยสม และโรงเรียนบานหนองบัว  

    รางวัลระดับชมเชย  โรงเรียนวัดปาสัก โรงเรียนวัดน้ำดิบ โรงเรียนบานโปงรู และโรงเรียนบาน

ศาลาแมทา   

      สถานศึกษาขนาดเล็ก ไดแก  โรงเรียนบานศรีปาน โรงเรียนบานปาซาง และโรงเรียน 

บานหนองยางไคล 
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 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. สถานศึกษาจำนวน 89 โรงเรียน 

2. ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 83 

คน 

 

 

3. คูมือแนวทางการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี

ระบบประกันคุณภาพภายในอยูใน

ระดับดีข้ึนไป 

2. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน 

เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกทุกมาตรฐานอยูในระดับดี

ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100 

 

 

1. ผูบริหารสถานศึกษาจำนวน 83 

คน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษาลำพูน

เขต 1 จำนวน 89 โรงเรียน มีโมเดล

การบริหารจัดการสถานศึกษา  

2. มี คู มื อแน วท างการป ระเมิ น

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกัน คุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. มีคูมือการนิเทศ ติดตาม ระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี

ระบบประกันคุณภาพภายในอยูใน

ระดับดีข้ึนไป  

2. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน 

เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกทุกมาตรฐานอยูในระดับดี

ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) สงผลใหครูท่ีอยูในภาวะเสี่ยง และเปน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ไมสามารถเขารับการอบรมได 

 ขอเสนอแนะ 

   - ไมมี - 
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 39. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล  และการจัดตั้ง

งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  งบประมาณ  102,360  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

  2. การขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลและรายงาน การบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

สพป.ลำพูน เขต 1 

  3. การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 4. ถอดบทเรียนการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพป.ลพ.1 ตาม

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 

 5. การจัดต้ังงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุนคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. กลุม/หนวย/ศูนย ในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน 9 กลุม 1 

หนวย  

2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 89 

แหง 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการ

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำป  

ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับ

มาตรฐาน สพท. และการบริหาร

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. กลุม/หนวย/ศูนย ในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 จำนวน 9 กลุม 1 

หนวย  

2. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 89 

แหง 

 

1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ป ระถม ศึ กษ าล ำพู น  เขต  1  มี

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

แผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ ำป ท่ี มุ ง

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ แ ล ะส อ ด ค ล อ ง กั บ

ยุทธศาสตรชาติ  และนโยบายท่ี

เก่ียวของทุกระดับ ส งผลให การ

บ ริห ารงบ ป ระมาณ   และการ

ติดตามรายงานผลของสำนักงานเขต 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

 

 

 

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง มีการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการประจำป และ

การบริหารงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพและมุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน 

เขต 1 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประโยชนสูงสุด 

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห งมี  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการประจำป และการ

บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ

และ มุ ง คุณ ภ าพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

       
 

 40. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ  งบประมาณ  10,800  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. ประชุมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS เพ่ือรับฟงการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565 และมอบหมายหนาท่ีผูกำกับดูแล

ตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 

  2. การประชุมผูรับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA เพ่ือรับฟงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและ

มอบหมายผูรับผิดชอบการประเมินสถานะของหนวยงานในการเปนระบบราชการ 4.0 PMQA ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 
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  3. ประชุมทางไกลผานระบบ Video Conference กับผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ของสถานศึกษา

ในสังกัดเพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ของ 

สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 35 คน  

และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA ของ

สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 35 คน 

2. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ของ

สถานศึกษา จำนวน 89 คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA ของ

สพป.ลำพูน เขต 1 และผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด KRS ของสถานศึกษาใน

สังกัด มีความรู ความเขาใจ

ตระหนักในภารกิจท่ีตองดำเนินการ 

นำสูการปฏิบัติราชการท่ีเปน

รูปธรรม มีสวนรวมและไดรับการ

พัฒนาการดำเนินงานตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รายงาน

ผลการดำเนิ น งานตั วชี้ วั ด ต าม

มาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพใน 

 

1. มีผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ของ 

สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 35 คน  

และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA ของ

สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 35 คน 

2. มีผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS ของ

สถานศึกษา จำนวน 89 คน 

 

1. ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด KRS 

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด PMQA ของ

สพป.ลำพูน เขต 1 และผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด KRS ของสถานศึกษาใน

สังกัด มีความรู ความเขาใจ

ตระหนักในภารกิจท่ีตองดำเนินการ 

นำสูการปฏิบัติราชการท่ีเปน

รูปธรรม มีสวนรวมและไดรับการ

พัฒนาการดำเนินงานตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รายงาน

ผลการดำเนนิงานตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพใน 

 

  

ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ อยูระหวางรอ

ประกาศผลจาก สพฐ. 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

การปฏิบัติราชการ ผานระบบ KRS 

ไดครบถวน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด

และเปนไปตามเปาหมายอยูใน

ระดับคุณภาพ 

การปฏิบัติราชการ ผานระบบ KRS 

ไดครบถวน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด

และเปนไปตามเปาหมาย 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 

 41. โครงการ Coaching และแลกเปล่ียนเรียนรูการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม  

(องคกรคุณธรรม) เครือขายของ สพป.ลำพูน เขต 1  งบประมาณ  9,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. ประชุมชี้แจงการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม และการ Coaching และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม   (องคกรคุณธรรม) เครือขายใหกับบุคลากรของ 

สพป.ลำพูน เขต 1  

  2. กิจกรรมการ Coaching  และแลก เปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คุณธรรม (องคกรคุณธรรม) เครือขาย ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 และ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 60  คน 

 

 

 

1. บุคลากรของ สพป.ลำพูน เขต 1 

จำนวน  65 คน  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ 

91.55 เข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร 

Coaching และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ก ารพัฒ นาสำนั ก งาน เขต พ้ื น ท่ี

ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ธ ร ร ม  (อ งค ก ร

คุณธรรม)  

 

สูงกวาเปาหมาย 
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 เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คุณธรรม (เครือขาย)   จำนวน   2  

เขตพ้ืนท่ี    

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 มีความตระหนัก สรางการรับรู 

และรูสึกความภาคภูมิใจในการ

พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คุณธรรมเครือขาย 

 

 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 และ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เชียงใหม เขต 6 ไดรับคำแนะนำ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกร

คุณธรรม)  

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คุณธรรม (เครือขาย)   จำนวน   2  

เขตพ้ืนท่ี  คือ สพป.เชียงใหม เขต 5

และ สพป.เชียงใหม เขต 6  

 

1. บุคลากรของ สพป.ลำพูน เขต ๑ 

มีความภาคภูมิใจท่ีเปนสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรมตนแบบ 

สามารถใหคำปรึกษา แนะนำ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม ใหกับ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

คุณธรรมเครือขาย  

2. บุคลากรของ สพป.เชียงใหม เขต 

5 และ สพป.เชียงใหม เขต 6 

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

กระบวนการ แนวทางการพัฒนา

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม

เครือขายโดยการ Coaching ของ

บุคลากรของ สพป.ลำพูน เขต 1 ท่ี

รวมแลกเปลี่ยนเรยีนรู 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  งบประมาณมีจำนวนจำกัด 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 42. โครงการกีฬาสานสัมพันธ สรางสรรค สามัคคี ครั้งท่ี 1/2565 ของ สพป.ลำพูน เขต 1  

งบประมาณ  20,000  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ สรางสรรค สามัคคี ครั้งท่ี 1/2565  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  2. การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน “Lamphun Area 1 and 2 Games” ประจำป 65 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 จำนวน 72 คน 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรของ สพป.ลำพูน เขต 1 

จำนวน 72 คนไดทำงานรวมกัน 

เปนทีม มีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน 

รวมทีมไดออกกำลังกายหันมาดูแล 

สุขภาพ และมีคุณธรรมดานความ 

สามัคคี เปนแบบอยางท่ีดีตอเด็ก 

และเยาวชน  

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

รอยละ 100 ของบุคลากรทุกคน 

ทำงานรวมกันเปนทีม มี

สัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือนรวมทีมได

ออกกำลังกายหันมาดูแลสุขภาพ 

และมีคุณธรรมดานความสามัคคี 

เปนแบบอยางท่ีดีตอเด็กและ

เยาวชน 

 

รอยละ 100 ของบุคลากรทุกคน 

ทำงานรวมกันเปนทีม มี

สัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือนรวมทีมได

ออกกำลังกายหันมาดูแลสุขภาพ 

และมีคุณธรรมดานความสามัคคี 

เปนแบบอยางท่ีดีตอเด็กและ

เยาวชน 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี – 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี - 
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 43. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

งบประมาณ  18,550  บาท 

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

  2. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

จำนวน 9 คน มีการประชุมอยาง

นอยปละ 2 ครั้ง 

2. โรงเรียน จำนวน 83 โรง 

 

 

 

 

 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได

ประชุม 2 ครั้ง 

 

2. โรงเรียน จำนวน 83 โรง ไดรับ

การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล จากคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

รอยละ 100 ของสถานศึกษาไดรับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 

 

เปนไปตามเปาหมาย 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี – 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี – 
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 44. โครงการเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณ  370,000  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. กิจกรรมรวมพลังสรรคสรางสำนักงานเขตสุจริต สูองคกรคุณธรรม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

  2. กิจกรรมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑประเมิน ITA 

  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สุจริตองคกรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลิต 

บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1  จำนวน 73  คน 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 ปฏิบัติงานในหนาท่ีความ 

 

บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1  จำนวน 73  คน 

 

1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 ปฏิบัติงานในหนาท่ีความ 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

รับผดิชอบอยางเปนธรรม โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มี

ระบบงานท่ีเสริมสรางคุณธรรม 

ความโปรงใสในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เปนไปตามเกณฑประเมิน

คุณธรรม และความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลการ

ประเมินคุณธรรม และความโปรงใส

ในการดำเนินงาน อยูในระดับ AA 

ดวยคะแนนไมนอยกวารอยละ  95 

 

 

 

รับผดิชอบอยางเปนธรรม โปรงใส 

และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มี

ระบบงานท่ีเปนไปตามเกณฑประเมิน

คุณธรรม และความโปรงใสในการ

ดำเนินงานอยางเปนระบบ และเปน

รูปธรรมโดยสามารถขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน และเผยแพรขอมูลบน

เว็บไซต สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 

1 มีผลการประเมินขอมูล OIT  

จำนวน 43 ขอมูล  ไดคะแนน 100 

คะแนนทุกขอมูล คิดคะแนนแบบ

ถวงน้ำหนัก ได 40 คะแนนเต็ม 

3. สำนั กงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถม ศึกษาลำพูน เขต 1 มีผลการ

ประเมินคุณธรรม และความโปรงใส

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 อยูในระดับ 

AA ดวยคะแนน 99.96 ไดลำดับท่ี 4 

จาก 245 เขต 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  ระยะเวลาในการดำเนินการมีจำนวนจำกัด   

 ขอเสนอแนะ 

  ควรบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA กับการประชุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพ่ือความรวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการดำเนินงาน 
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 45. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน Integrity  

and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ 2565 งบประมาณ  56,500  บาท   

 กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

  1. การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (Integrity 

& Transparency Assessment Online : ITA Online) 

  2. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                

 ผลการดำเนินงาน 

เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลผลติ 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ใน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน  

31 โรงเรียน 

 

 

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 

31 โรงเรียน มีการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดำเนนิงาน  

 

 

 

เปนไปตามเปาหมาย 
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เปาหมายของโครงการ ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเทียบกับเปาหมาย 

เปาหมายเชิงผลลัพธ 

1. บุคลากรโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล ปฏิบัติหนาที่ความรับผดิชอบ

อยางเปนธรรม โปรงใสและม ี

ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน 

2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มี

ระบบงานที่เสริมสรางคุณธรรม ความ

โปรงใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

3.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีผล

การประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงาน อยูในระดับ 

AA 

1. บุคลากรโรงเรียนคุณภาพประจำ

ตำบล ปฏิบัติหนาที่ความรับผดิชอบ

อยางเปนธรรม โปรงใสและม ี

ธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิงาน 

 

2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มี

ระบบงานที่เสริมสรางคุณธรรม ความ

โปรงใสในการปฏิบัติงานของบุคลากร

เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

3.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีผล

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงาน อยูในระดับ AA  

 

 

 

 ปญหาและอุปสรรค 

  - ไมมี - 

 ขอเสนอแนะ 

  - ไมมี -  
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3. ผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ไดดำเนินการติดตามประเมินผลการ

ขับเคลื่อนนโยบาย จุดเนน สพฐ.  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บน

พ้ืนฐาน สพฐ.วิถีใหม วิถีคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน ดานความปลอดภัย  ดานโอกาส ดาน

คุณภาพ ดานประสิทธิภาพ จุดเนนของสพฐ. จำนวน 9 จุดเนน และนโยบายสำคัญและเรงดวนของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดขับเคลื่อนนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

          1. ดานความปลอดภัย 

     จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-

19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ

ผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

               ผลการดำเนินงาน 

 1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 11,292 คน ไดรับการดูแลชวยเหลือเพ่ือลดความเครียดและ

สุขภาพจิตตั้งแตเกิดสถานการณโควิท-ปจจุบันทุกคน คิดเปนรอยละ 100 

  2. โรงเรียนในสังกัดไดนำแนวทางสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพใจของนักเรียนไปปรับใชใน

การชวยดูแล และปองกันปญหาสุขภาพใจของนักเรียนเพ่ือเตรียมพรอมการเปดโรงเรียน มีผลการประเมินนักเรียน

ท่ีมีอายุไมเกิน 15 ป จำนวน 8,911 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565) ดังนี ้

      2.1 นักเรียนมีภาวะสุขภาพจิตดี จำนวน 8,732 คน คิดเปนรอยละ 97.99  

                            2.2 นกัเรียนมีภาวะเสี่ยงซึมเศรา จำนวน 179 คน คิดเปนรอยละ 2.01  

                            2.3  นักเรียนมีภาวะเสี่ยงฆาตัวตาย จำนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 

  3. สพป. ลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการติดตามและใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาดาน

สุขภาพจิต โดยความรวมมือจากสถานศึกษาและทีมงานสหวิชาชีพ มีกรณีตัวอยาง ดังนี้ 

     3.1 นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 อายุ  15  ป  เพศ หญิง ปจจัยความเครียด : ดาน

ความสัมพันธ (ครอบครัว/แฟน)  ประเมินภาวะซึมเศรา ใหคำปรึกษาแกนักเรียน สงตอโรงพยาบาลลำพูนติดตาม 

ชวยเหลือนักเรียนรวมกับครูประจำชั้น สัปดาหละ 1 ครั้ง อยางตอเนื่อง ใหคำแนะนำแกผูปกครองในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ปจจุบันนักเรียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน และกำลังเขารับการศึกษาตอท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอก

ปญญาหริภุญชัย  
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                          3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 อายุ 12 ป เพศ หญิง พฤติกรรม : เหมอลอย มีอาการ

หลอน พูดจาเพอเจอ  เก็บตัว  ไดรับการชวยเหลือโดยการสัมภาษณครูประจำชั้น/นักเรียน/ผูปกครอง ประสานครู

ประจำชั้นติดตามอาการนักเรียนขณะอยูโรงเรียน แจงผูปกครองถึงผลกระทบของการใชความรุนแรงในครอบครัว 

และแนวทางการดูแลนักเรียนประเมินความสัมพันธในครอบครัว (SCT) คัดกรองภาวะซึมเศรา (CDI)  สงตอ

โรงพยาบาลลำพูน นักเรียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน ไมมีอาการเหมอลอย พูดเพอเจอ ราเริงและเลนกับเพ่ือนตามปกติ จึง

ประสานใหครูประจำชั้นติดตามอาการนักเรียน รวมถึงปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน และรายงาน

ใหนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 

 3.3  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดทำผลงานเรื่อง รายงานผลการ

ดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำป 2565 ไดรับรางวัลเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคเหนือ ยอดเยี่ยม ลำดับท่ี 1 

          3.4 ดำเนินการพิจารณาโรงเรียนสงผลงานเขารับการพิจารณาระดับภาคเหนือ และไดรับรางวัล

ดังนี้ 

             3.4.1  โรงเรียนบานหนองดู  รางวัลระดับดีเดน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

             3.4.2  โรงเรียนวัดเหมืองงา  รางวัลระดับเดีเดน ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง 

          3.5 ไดดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิตเขา

รับการพิจารณาระดับภาคเหนือ และไดรับรางวัล คือ นางสาวสรารัตน เดชะสงศ  ครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ไดรับ

รางวัลระดับเงิน 

         3.6 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดรวมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาใน

จังหวัดลำพูน เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรูการศึกษาดานอาชีพใหแกนักเรียน 

  จุดเนนท่ี 2  เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนดวยระบบมาตรฐานความ

ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

              ผลการดำเนินงาน 

 1. โรงเรียนไดดำเนินการประเมินความเสี่ยงภัยท้ัง 4 ดาน จัดทำแผนเผชิญเหตุจำนวน 89 โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ 100 

              2. ทุกโรงเรียนในสังกัดรับทราบนโยบายการดำเนินงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 มีความรูและเขาใจใน

การใชงานในระบบ (MOE Safety Center) และระบบ Nispa ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมถึงความ

ปลอดภัยใหแก ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

              3. นักเรียนสามารถผลิตผลงาน เพ่ือใหเกิดทักษะชีวิต สมรรถนะสำคัญแหงศตวรรษท่ี 21 แสดง

ความสามารถ ทำงานรวมกันเปนทีมอยางมีความสุข โดยมีผลการประกวดผลงานนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ดังนี้ ประเภททีม ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนวัดบานดอน  รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียน
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ตำบลริมปง  รองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแกโรงเรียนบานหนองดู ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชนะเลิศ

ไดแกโรงเรียนบานทาปาสัก รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนบานหวยสม รองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก โรงเรียน

วัดบานมา  รางวัลชมเชย ไดแก โรงเรียนบานหนองเกิด 

   ตัวอยางผลงานนักเรียน  

โรงเรียน รางวัล เรื่อง 

โรงเรียนวัดบานดอน   ชนะเลิศ ประเภททีม  

ระดบัประถมศึกษา 

เรื่อง Life long Learning 

โรงเรียนบานทาปาสัก รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม  

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เรื่อง เกือบจะสาย 

 

 

           4. ผลการดำเนินงานชวยเหลือนักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ปงบประมาณ 2565 กรณีเกิดเหตุ

เรงดวน จำนวน 5 ราย ดังนี้ 

               4.1 ดานภัยพิบัติ จำนวน 2 ราย 

                    1) เด็กชายระพีพัฒน สมจันทร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานโทกน้ำกัด ประสบ

อัคคีภัย มอบเงินกองทุนชวยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท 

                    2) เด็กชายชนกันต คาพูนอย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ประสบ

อัคคีภัย มอบเงินกองทุนชวยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท 

              4.2 ดานภัยอ่ืน ๆ (กรณีเด็กนักเรียน ไดรับผลกระทบ ไดรับบาดเจ็บดานสุขภาพ) จำนวน 3  ราย 

                   1) เด็กชายมงคล เกษมสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ปวยเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวบริเวณ

โพรงจมูกมอบเงินกองทุนเงินสวัสดิการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 1,000 บาท 

                  2) เด็กหญิงศิริรัตน สูงพนา   นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีอาการไตวายเฉียบพลัน และเสียชีวิต 

มอบเงินชวยเหลือครอบครัวของนักเรียนเปนเงินจำนวน 5,000 บาทดานอุบัติเหตุ จำนวน 1 ราย 

                 3) เด็กหญิงจันทรกนก คำปญจะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปจจุบันเรียนในชั้น ม.3  ไดประสบ

อุบัติเหตุทางถนน ขณะเดินทางมาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต มอบเงินชวยเหลือครอบครัวของนักเรียนเปนเงิน

จำนวน 3,000 บาทและเงินมูลนิธิชวยการศึกษาข้ันพนฐาน 3,000 บาท 
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          5. ครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา หรือครูผูรับผิดชอบงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสังกัดท่ี

เขารวมอบรมโครงการ Stand Up (การลดภัยคุกคามบนทองถนนและท่ีสาธารณะ) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

การถูกคุกคามในท่ีสาธารณะ 

            6.  นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง ภัยท้ัง 4 กลุมภัย และการแจงเหตุผานระบบ MOE Safety 

Center 

              7. ครูมีความรูเรื่องการปองกันภัยในสถานศึกษา ไดแก ภัยยาเสพติด ภัยอุบัติเหตุ ภัยจากฝุน PM 2.5 

            8. นักเรียนแกนนำสภานักเรียน มีความรูความเขาใจเรื่อง การปองกันภัยรอบตัวเรา  ภัยพิบัติ ภัยโควิด-

19 ภัยความรุนแรง ภัยคามนุษย ภัยคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน และภัยอาชญากรรมไซเบอร และสามารถสมัคร

และใชงานระบบ MOE Safety center ได     

        2. ดานโอกาส 

                จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-

19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับ

ผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน (เนนการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการบริการ)  

                ผลการดำเนินงาน 

                1. นักเรียนในสังกัด จำนวน 11,292 คนไดรับการชวยเหลือดูแลเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาครบ 

ทุกคน คิดเปนรอยละ 100  

                2. ขอมูลแผนการรับนักเรียนปการศึกษา 2565 เทียบกับจำนวนนักเรียนท่ีเขาเรียนในสังกัดตาม

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล (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 มีนักเรียนเขาเรียนจำนวน 339 คน  

คิดเปนรอยละ 79.21  ต่ำกวาแผนการรับจำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 20.79 

                     2.2 อนุบาล 2 (4 ขวบ) แผนการรับฯ จำนวน  1,458 คน มีนักเรียนเขาเรียนจำนวน 948 คน  

คิดเปนรอยละ 65.02 ต่ำกวาแผนการรับ จำนวน 510 คน คิดเปนรอยละ 34.98 

                    2.3 ประถมศึกษาปท่ี 1 แผนการรับฯ จำนวน 1,690 คน มีนักเรียนเขาเรียนจำนวน 1399 คน 

คิดเปนรอยละ 82.78 ต่ำกวาแผนการรับ จำนวน 291 คน คิดเปนรอยละ 17.22 

                   2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1แผนการรับฯ จำนวน  354 คน มีนักเรียนเขาเรียนจำนวน 293  

คน คิดเปนรอยละ 82.78  ต่ำกวาแผนการรับ จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 82.77 

                 3. สพป.ลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการรับนักเรียนปการศึกษา 2565 เปนไปตามแผนการรับนักเรียนท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เปนไปตามปฏิทินการรับนักเรียนท่ี สพฐ.กำหนด 

และมีท่ีเรียนใหแกนักเรียนท่ียังไมมีท่ีเรียนไดอยางเพียงพอ 
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                4. ในปการศึกษา 2565 มีเด็กในเขตบริการท่ีเกิดป พ.ศ. 2557 จำนวน 1,616 คน เขาศึกษาตอใน

ระดับชั้น ป.1 สังกัดตาง ๆ ดังนี้ 

                    4.1 สพป. จำนวน 539 คน คิดเปนรอยละ 33.35 

                    4.2  อปท. จำนวน 323  คน คิดเปนรอยละ 19.99 

                    4.3 เอกชน จำนวน 536 คน คิดเปนรอยละ 33.17 

                    4.4 เขาเรียนชั้นอ่ืนทุกสังกัด 218 คนคิดเปนรอยละ 13.49 

                5. สพป.ลำพูน เขต 1 มีนักเรียนท่ีเปนเด็กพิการ  จากระบบ SET จำนวน 711 คน และมีนักเรียน

ดอยโอกาส 10 ประเภท จากระบบ DMC  จำนวน 7,254 คน มีการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนมี

ความเทาเทียมกัน และชวยเหลือนักเรียนท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองจะดำเนินการสงตอใหศูนยการศึกษาพิเศษ

จังหวัดลำพูนตอไป 

                6. สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการจัดสรรอัตราพ่ีเลี้ยงเด็กพิการใหแกโรงเรียนในสังกัด เปนไปตาม

แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

                7. มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  จำนวน 8 ครอบครัว ดังนี้ 
 

                          ระดับปฐมวัย จำนวน 3 ครอบครวั ไดแก  

ระดับชั้น ชื่อบานเรียน ชื่อผูเรียน 

อนุบาล 1 บานอิงเอย ด.ญ.อิงเอย  จี้มูล 

อนุบาล 2 บานมือปน ด.ญ.ณัฏฐณิชา  จนีจำ 

อนุบาล 3 บานเรียนคุณาธรรม ด.ช. คุณาธรรม  คำเปรม 

                        ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ครอบครวั ไดแก  

ระดับชั้น ชื่อบานเรียน ชื่อผูเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 บานเรียนเลขท่ี 144 ด.ญ.กวินตรา  สมมะโน  

(เด็กพิเศษ : ออทิสติก) 

บานเรียนปณณอารีย ด.ญ.ปณณอารีย  แกวศักดิ์ 

ระดับชั้น ชื่อบานเรียน ชื่อผูเรียน 

ประถมศึกษาปท่ี 2 บานเรียนมีนาพลอย ด.ญ.มิลานนัท  วงศศิริจินดา 

บานเรียนเด็กชายแทนคุณ ด.ช.ปภังกร  แกวพรม 

 ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 1 ครอบครัว ไดแก 

ระดับชั้น ชื่อบานเรียน ชื่อผูเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 บานเรียนดอกไม DC ด.ช. กฤษญะ  วงศสกุล 
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 8. ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู วัดและประเมิน-ผล เปนไปตามแนว

ทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  ผูเรียน ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู  มี

ทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว 

             9. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สนับสนุนสงเสริมใหครอบครัว ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

        จุดเนนท่ี 3  สงเสริมใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 3-6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขาถึงโอกาส

ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการท่ี

คนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 

        ผลการดำเนินงาน 

  1. ในปการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไมมีนักเรียน 

ออกกลางคัน 

           2. นักเรียนออกกลางคัน (ขอมูลจากโครงการพานองกลับมาเรียน) จำนวน 26 คน ติดตามพบวา จำนวน 

26 คน คิดเปนรอยละ 100 และโรงเรียนในสังกัดไดจำหนายนักเรียนออกจากระบบ DMC เรียบรอยแลว จำแนก

การศึกษาตอตามสังกัด ดังนี้  

                2.1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 23.08  สพป.

ลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการประสานและพบวาโรงเรียนไดรับนักเรียนท้ัง 6 คน เขาเรียนเรียบรอยแลว 

                 2.2 สังกัดสำนักงานบริหารการ ศึกษาพิเศษ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.54   

                2.3 สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 26.92 ไดดำเนินการประสานไป 

อปท.ท่ีนักเรียนไปเรียน พบวา ท้ัง 7 คน เขาเรียนเรียบรอยแลว  

               2.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 15.38 ได

ดำเนินการประสานโรงเรียนรับนักเรียนท้ัง 4 คน เขาเรียนเรียบรอยแลว  

               2.5 สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 15.38 ไดดำเนินการประสาน ไปยัง กศน. ท่ีนักเรียนเขาเรียนพบวา ท้ัง 6 คน เขาเรียนเรียบรอยแลว  

           2.6  ศึกษาตอตางประเทศ (พมา) จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.69 สพป.ลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการ

ประสาน พบวาโรงเรยีนไดจำหนายนักเรียนออกจากระบบ DMC เรียบรอยแลว 

          3. การติดตามนักเรียนท่ีจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ท่ีไมประสงคเรียนตอในระดับ

ท่ีสูงข้ึนจำนวน 11 คน สามารถติดตามท้ัง 11 คน คิดเปนรอยละ 100 พบวา สวนใหญเปนเด็กนักเรียนสัญชาติ

พมา ไมประสงคเรียนตอเนื่องจากฐานะทางบานยากจน หรือบางรายเรียนตอ กศน. และบางรายเปนนักเรียน

สัญชาติไทยไมเรียนตอเนื่องจากเปนเด็กพิเศษซ่ึงเปนความตองการของผูปกครอง  
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          4.  นักเรียนท่ีหลุดจากระบบไดรับการดูแลและกลับเขาสูระบบการศึกษาไดครบทุกคนโดยความรวมมือ

จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ และนักเรียนบางคนเรียนจบในภาคบังคับและเรียนตอในระดับ

ท่ีสูงตอไป 

      3. ดานคุณภาพ   

 จุดเนนท่ี 1 เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 

โดยเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียน

ทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน หมายเหตุ : เนนฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู 

(Learning Loss Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ  

               ผลการดำเนนิงาน 

               1. นักเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิท-19 (ใชสถิติขอมูลตั้งแตเกิดสถานการณโควิท-19 

จนถึงปจจุบัน) จำนวน 11,295 คน ไดรับการฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss Recovery) 

ผูเรียนทุกระดับ จำนวน 11,295 คน คิดเปนรอยละ 100 

               2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีรปูแบบการพัฒนาคุณภาพดานการอาน

การเขียน และฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน  

               3. ครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพดานการอานของผูเรียน 

               4. ผูเรียนไดเรียนรูจากสื่อและนวัตกรรมท่ีครูผูสอนสรางหรือพัฒนาข้ึนสงผลใหผูเรียนมีความกลา

แสดงออก กลาคิด กลาทำ กลาถาม มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใฝเรียนรู มีสุนทรียภาพ มีทักษะ 

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร                   

      จุดเนนท่ี 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมท้ังจัดกระบวนการ 

เรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 

               ผลการดำเนินงาน   

                1. สถานศึกษาในกลุมเปาหมายจำนวน 2 โรงเรียน ไดแกโรงเรยีนตำบลบานแปนและโรงเรียน 

บานปงแมลอบ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนสมรรถนะ ดำเนินการปรับปรุงหนวยการเรียนรู/แผนการ

เรียนรูและจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active  Leaning) สอดคลองกับหลักสูตรสมรรถนะ 

                 2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกโรงเรียน

สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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                 3. นักเรียนเกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติ มีความตระหนักในคุณคาของมรดกดานตาง ๆ 

                 4. สถานศึกษาไดสรางองคความรูใหมทางประวัติศาสตรโดยใชวิธีการทางประวัติศาสตรอยางเปน

ระบบ 

                 5. นักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของสภานักเรียน มีทักษะความเปนผูนำท่ีดี การ

ทำงานเปนทีม เขาใจในหนาท่ีความเปนพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย ประยุกตใชในการดำเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                 6. ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ไดรับการปลูกฝงคุณธรรม 5 ประการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ี

พึงประสงคสามารถดำรงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

      จุดเนนท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน พรอมกับการสงเสริมทักษะการสอนแบบออนไลนอยางมี

ประสิทธิภาพ และการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงิน  และการออม เพ่ือแกไขปญหา

หนี้สินครู 

               ผลการดำเนินงาน 

               1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีมีอายุราชการ 1 – 5 ป  จำนวน 108 คน  ได

ติดตามผลการอบรม ขอมูล ณ 23 มิถุนายน 2565 มีผูเขารวมอบรมพัฒนาหลักสูตรครูรุนใหม หัวใจพอเพียง 

จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 64.81 ไมเขารับการอบรมจำนวน 38 คน คิดเปนรอยละ 35.19 โดยจำแนกผลการ

เขารวมพัฒนา จำนวน 70 คน ดังนี้ ผานการพัฒนาจำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 88.57 และไมผานการพัฒนา

จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 11.43 

              2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนในระบบแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ เว็บไซด https://td.moe.go.th จำนวน 388 คน 

              3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 720 คน ไดรับความรูเก่ียวกับการ

เสริมสรางวินัย และการวางแผน  

              4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับความรูและสามารถวางแผนและสรางวินัยดาน

การเงินการออมอยูบนพ้ืนฐานของความพอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

              5. สถานีแกไขปญหาหนี้สินครูในองคกร ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ไดรวมกัน

ดำเนินการในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยสหกรณออมทรัพยครูลำพูน จำกัด  ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกูใหกับสมาชิก ลดลงจากเดิมรอยละ 0.30   ต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เปนตนไป จากเดิม 5.60 ปรับ

ลดลงเปน 5.30  รวมท้ังไดพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยใหกับสินเชื่อทุกประเภท ในกรณีท่ีสมาชิกเลือกการสงชำระ

หนี้ประเภทไมมีเงินเฉลี่ยคืนสิ้นปบัญชี สมาชิกจะไดรับสิทธิในอัตราต่ำกวากูเงินประเภทอ่ืน ๆ รอยละ 0.30 

https://td.moe.go.th/
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               6. สถานีแกไขปญหาหนี้สินครูระดับจังหวัด ไดประชุมคณะกรรมการฯ และไดประสานสหกรณออม

ทรัพยครูลำพูน จำกัด และสถาบันการเงินทุกเดือนในการหักชำระหนี้  และรับทราบปญหาในการหักชำระหนี้ เพ่ือ

หาแนวทางแกปญหา 

    จุดเนนท่ี 6 สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู เรียนมีสวนรวมและมี

ปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ(Active Learning)  มีการวัดและประเมินผล

ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา การเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ  

               ผลการดำเนนิงาน  

              1. โรงเรียนจัดการเรียนรูผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรยีนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับ

กิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ จำนวน 89 โรงเรียน 

               2. ครูผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (PBL) ตาม

แนวทาง STEM Education กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด  

              3. ครูผูเขารับการอบรมมีทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค และออกแบบ การจัดการ

เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education  

              4. ครูผูเขารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะหความสัมพันธของการออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education กับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ของ

ผูเรียน  

              5. ครูผูเขารับการอบรมมีทักษะการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูการจัดการเรียนรูโดยใช

โครงงานเปนฐาน (PBL) ตามแนวทาง STEM Education รอยละ 100 

              6. ครูผูเขารับการอบรมเปนบุคคลแหงการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องจนเกิด

ความรูความชำนาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  

              7. ครูผูเขารับการอบรมยึดม่ัน และศรัทธาในวิชาชีพครู และ รักษาวินัยตลอดระยะเวลาเขารับการ

อบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

      8.  สพป.ลำพูน เขต 1 ไดหลักสูตร เรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานตามแนวทาง STEM 

Education สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) และนำสง สพฐ. จำนวน 1 หลักสูตร 

             9. ครูมีการจัดทำผังบูรณาการ และแผนการจัดการเรียนรูโดยใช โครงงานเปนฐานตามแนวทาง STEM 

Education สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

           10. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

           11. ครูผูสอน มีความรู และทักษะการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active learning เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะให

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปนในศตวรรษท่ี 21   
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    12. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผลท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรูแบบ  Active Learning 

      13. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการขับเคลื่อน

กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก  Active learning เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการรูสูคุณภาพของ

นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

       14.  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความรู และทักษะ

การจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะใหผู เรียนมีทักษะพ้ืนฐานความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยใช

กระบวนการวจิัยในชั้นเรียน 

    15. ครูมีนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมผูเรียน ใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน                                                           

   16.  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการขับเคลื่อน

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการรูสูคุณภาพของนักเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน

ความจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

   17. นักเรียนไดเรียนรูแบบActive Learning ตามกระบวนการเรียนรูแบบ โครงงานเปนฐานตาม

แนวทาง STEM Education มีนวัตกรรมท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

     19. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณและมี

ทักษะการแกปญหา 

 4. ดานประสิทธิภาพ 

          จุดเนนท่ี 7 ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูง หางไกล และ

ถ่ินทุรกันดาร   

            ผลการดำเนินงาน 

                  1. สพป.ลำพูน เขต 1 มีโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนในโรงเรียนใหกับนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณคาอาหารนักเรียนประจำพักนอนภาคเรียนท่ี 1/2565  จำนวน 2 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 

67 คน เปนจำนวนเงิน 286,000 บาท 

                 2. สพป.ลำพูน เขต 1 ไดพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รายการปรับปรุงซอมแซมอาคารพักนอน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานปงแมลอบ  

                  3. คณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ลำพูน เขต 1 ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนในโรงเรียนใหกับนักเรียนในเขต
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พ้ืนท่ีบริการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด จำนวน 2 

โรงเรียน 

                 4. โรงเรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุนในการยกระดับคุณภาพนักเรียนประจำพักนอนครบทุกมิติ 

ไดแก มิติดานโอกาสและการเขาถึงมิติดานคุณภาพผูเรียน และมิติคุณภาพชีวิต 

                5. โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนท่ีจัดท่ีพักนอนของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต  1  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ือรวมกันขับเคลื่อน

ใหนักเรียนกลุมเปาหมายไดรับโอกาสทางการศึกษาตามบริบทใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

       จุดเนนท่ี 8 มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 

                    ผลการดำเนนิงาน 

  1. ครูผูสอนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบ

คลังสื่อการเรียนรูฯ มีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการเขาใชงานระบบคลังสื่อการเรียนรูฯเพ่ิมข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                    2. ครูผูสอนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ท่ีผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนระบบ

คลังสื่อการเรียนรูฯ สามารถขยายผลการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรูฯ ใหกับครูผูสอนในโรงเรียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                    3. โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูนเขต 1 มีแนวทางในการสงเสริมครูผูสอนเก่ียวกับเก่ียวกับการ

จัดการเรียนการสอน ผานระบบคลังสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสพฐ. (OBEC Content Center) อบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ ตามโครงการยกระดับการเรียนรูฯ  

                    4. ครูผูสอนโรงเรียนแกนนำ ท่ีเขารวมโครงการยกระดับการเรียนรูฯ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 ท่ี

ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ มีความรู ความเขาใจและมี

ทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน และคิดวิเคราะหของ

นักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 6 อยางมีประสิทธิภาพ สงผลนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการอาน การเขียน และคิด

วิเคราะหสูงข้ึน 

                    5. โรงเรียนแกนนำท่ีเขารวมโครงการยกระดับการเรียนรูฯ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 มีแนวทางใน

การสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผูสอน เก่ียวกับการพัฒนาทักษะดานการอาน การเขียน 

และคิดวิเคราะหของนักเรียนระดับชั้น ป. 1 – 6 อยางมีประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูล ปการศึกษา 2565   

อัพโหลดผาน youtube ในชองของสพป.ลำพูน เขต 1 เพ่ือใหทุกโรงเรียนในสังกัด ไดศึกษาแนวทาง และจัดทำ

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปงบประมาณ 2565 

                6. ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดสงขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด ทำใหมีขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการและรายงาน สพฐ. เปนไปตามปฏิทินท่ีกำหนด 
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                7.  ผูรับผิดชอบการจัดทำขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำสารสนเทศ

ประจำป พ.ศ. 2565 ไดทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตผานชองทาง YouTube  

                8. บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู และความสามารถในการจัดทำและใชระบบ

สารสนเทศของสพฐ. โดยไดจัดทำขอมูลผานระบบตาง ๆ ท่ีกำหนดเปนไปตามเวลาท่ีกำหนด และมีขอมูลท่ี

ครบถวน  

                9. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 สามารถบริหารจัดการท่ีเปนดิจิทัลใน

ภารกิจงาน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานท่ัวไป ใหมี

ความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความครบถวน ถูกตอง สะดวก รวดเร็ว คลองตัว ประหยัดเวลา 

ประหยัดงบประมาณ ประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงาน 

        จุดเนนท่ี 9 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพ้ืนท่ีเปนฐาน เพ่ือ

สรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ(Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ใหกับสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนคุณภาพ) 

                ผลการดำเนินงาน 

                1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดดำเนินการปกหมุดโรงเรียนคุณภาพใน

พ้ืนท่ีจำนวน  16 โรงเรียน 

               2. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบานแปน)  มีโรงเรียนเครือขาย จำนวน 9 โรงเรียน 

               3. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบานแปน) ไดรบัการจัดสรรงบประมาณประจำป พ.ศ.2565 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน  8,501,500   บาท     

               4. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบานแปน) ดำเนินการจางครูคนไทยสอนภาษาอังกฤษ 

จำนวน 2 ราย  ครูผูสอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา  และสุขศึกษา จำนวน 5 คน 

ไดรับการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ดานการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    ข้ันพ้ืนฐานรวมกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม และศูนยบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

               5. โรงเรียนคุณภาพหลัก (โรงเรียนตำบลบานแปน)  มีอาคารเรียน มีหองเรียนท่ีมีคุณภาพ หองเรียน

ปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โรงเรียนเครือขายสามารถใชทรัพยากรรวมกันได และไดรับ

การสงเสริม สนับสนุน สามารถขับเคลื่อนตามภารกิจ 8 จุดเนน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

               6. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศไดอยางสรางสรรคและ

เหมาะสม มีทักษะการทำงานและทักษะพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต มีความปลอดภัย มีพัฒนาการ

แข็งแรงสมวัย ท้ัง 4 ดาน และปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  และสามารถ

ใชภาษาในการสื่อสาร และสามารถใชไวยากรณไดอยางถูกตอง  
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              7. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา สอนตรงตามสาขาวิชาเอกและความถนัดตามลักษณะของครูใน

ยุคไทยแลนด 4.0  ไดรับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะและสายงาน  นำความรูท่ีไดรับการพัฒนาาแลกเปลี่ยน

เรียนรูและประยุกตใชในการเรียนการสอนแตละกลุมสาระวิชา สามารถใชเทคโนโลยี ICTในการจัดการเรียนการ

สอน ใชในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน

เรียนรู และมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 8. ดานผูบริหาร มีภาวะผูนำ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีความสามารถในการใชภาษาและการสื่อสารมากกวา 2 ภาษา  

 9. ดานการมีสวนรวม ผูปกครองและชุมชนใหการยอมรับ เชื่อถือตอคุณภาพของโรงเรียน ใหการยอมรับ

โรงเรียนและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสงเสริมโรงเรียนใหเปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ  
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สวนท่ี 5 

ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา 

 จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไดสรุปผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ และโครงการ 

ดังนี้ 

 1. กลยุทธท่ี  1  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  จำนวน   

4  ตัวชี้วัดหลัก สรุปผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานดังนี้ 

       - สูงกวาเปาหมาย      จำนวน 4 ตัวชี้วัดหลัก 

          โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนกลยุทธท่ี 1 มีจำนวน  2  โครงการ 

       - เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  2 โครงการ 

 2. กลยุทธท่ี 2 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกกษาใหกับประชากรวัยเรียนทุกคน  จำนวน 

9 ตัวชี้วัดหลัก  4  ตัวชีว้ัดยอย  สรุปผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานดังนี้ 

        - เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  6  ตัวชีว้ัดหลัก 3 ตัวชี้วัดยอย 

        - สูงกวาเปาหมาย       จำนวน  2  ตัวชีว้ัดหลัก 1 ตัวชี้วัดยอย 

        - ต่ำกวาเปาหมาย       จำนวน  1  ตัวชี้วัดหลัก คือ  รอยละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรและเรียนตอสายสามัญและสายอาชีพ  

           โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนกลยุทธท่ี 2  มีจำนวน  3  โครงการ 

       - เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  2 โครงการ 

       - สูงกวาเปาหมาย  จำนวน  1 โครงการ  คือ โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา 

โดยครอบครัว   

 3. กลยุทธท่ี 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  จำนวน 

11 ตัวชี้วัดหลัก  4 ตัวชี้วัดยอย สรุปผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน ดังนี้ 

       -  เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  1  ตัวชีว้ัดหลัก 

       -  สงูกวาเปาหมาย       จำนวน  10  ตัวชี้วัดหลัก  3 ตัวชี้วัดยอย 

       -  ต่ำกวาเปาหมาย       จำนวน  1  ตัวชี้วัดยอย คือ คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนกลยุทธท่ี 3  มีจำนวน  31  โครงการ 

       - เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  30 โครงการ 

       - ต่ำกวาเปาหมาย จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการยกระดับการประเมินคุณภาพผูเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 (National Test: NT) ปการศึกษา 2564 
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 4. กลยุทธท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   จำนวน  2  ตัวชี้วัดหลัก  สรุปผลสัมฤทธิ์

จากการดำเนินงาน ดังนี้ 

                            - เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  1  ตัวชี้วัดหลัก     

         - สูงกวาเปาหมาย      จำนวน  1  ตัวชีว้ัดหลัก  

         โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนกลยุทธท่ี 4  มีจำนวน  9  โครงการ 

         - เปนไปตามเปาหมาย  จำนวน  7  โครงการ 

         - สูงกวาเปาหมาย  จำนวน  1  โครงการ 

         - อยูระหวางรอผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

จำนวน 1 โครงการ  คือ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ 

 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

 จากการขับเคลื่อนภารกิจองคกรอยางมีคุณภาพของผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และสถานศึกษา ทำใหหนวยงาน

ประสบผลสำเร็จ ไดรับรางวัล และผลงานยกยองเชิดชูเกียรติในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแก 

 1. ผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผานเกณฑการประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับคาคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 

 2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ 2565 

อยูในระดับ AA คะแนน 99.96 ไดลำดับท่ี 4 จาก 245 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

3. ไดรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำป 2565 ประเภท สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระดับยอดเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ไดรับรางวัลเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับภาคเหนือ ยอดเยี่ยม ลำดับท่ี 1 

5. ไดรับคัดเลือกจากจังหวัดลำพูน ใหเปนองคกรคุณธรรม ระดับตนแบบ ลำดับท่ี 2 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา  

  จากผลการดำเนินงานท่ีผานมาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  

ท่ีไดขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร  กลยุทธ  จุดเนน  ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ และโครงการสะทอนเห็น

ภาพรวมในการบริหารจัดการศึกษา จึงไดวิเคราะหจากปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ  เพ่ือนำไปใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนางาน เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาตอไป ดังนี้ 
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 ปญหาและอุปสรรค 

  1.  การอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลาชา  ทำใหเกิด

ปญหาในการบริหารงบประมาณ  และในการดำเนินงานดานอ่ืน ๆ เชน การดำเนินงานไมเปนไปตามปฏิทินท่ี

กำหนด 

  2.  มีการกำหนดนโยบาย  โครงการเรงดวนมากมาย  โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาใกล 

สิ้นปงบประมาณ  สงผลใหการดำเนินงานบางโครงการไมสอดคลองกับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตองปรับ

ใชในโครงการเรงดวนท่ีถูกกำหนดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแทน 

  3.  การกำหนดใหมีการรายงานผลการดำเนินงาน  การประเมินผล  การติดตามจาก

สวนกลาง สวนใหญมีความซ้ำซอนกันและมากเกินความจำเปน 

  4.  ภาระงานเพ่ิมข้ึน  จำนวนบุคลากรลดลง  จึงทำใหการดำเนินงานไมตอเนื่อง 

  5.  การดำเนินงานโครงการสวนใหญเกิดปญหาในเรื่องระยะเวลาและสถานท่ีทับซอนกัน 

 ขอเสนอและแนวทางการพัฒนา 

  1.  ควรจัดสรรงบประมาณใหรวดเร็วข้ึน  และกำหนดเปาหมาย มีปฏิทินในการจัดสรร

งบประมาณอยางชัดเจน 

  2.  ควรกำหนดนโยบาย  โครงการและกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองและสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนท่ีคุมคา  ตอการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง 

  3.  ควรจัดทำขอมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกันและสามารถนำมาใชไดทันที  เนนการนำ

เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 

  4.  ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความชำนาญในการนำเทคโนโลยีมาใชผานสื่อตาง ๆ 

ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานท่ีสะดวกและรวมเร็วข้ึน 

  5.  จัดทำปฏิทินการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือลดความ

ซ้ำซอนในการดำเนินงานโครงการ 

  
        
 

 



คณะผูจัดทำ 

ท่ีปรึกษา 

นายณัฐกุล  รุณผาบ  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

นายวินัย  แปนนอย  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

นางสาวอำไพ  บุญสูง  ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 

 

ผูใหขอมูล 

1. ผูรับผิดชอบกลยุทธและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. บุคลากรทุกกลุม / หนวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 

 

ผูจัดทำรายงาน 

นางรุงกานต  หม่ืนสุข  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

นางสาวเกสรีพรรณ  ใจคำ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นายพีระณัฏฐ  สังขสอน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 



รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาล าพูน เขต 1
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