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รายงานประจ าปี 2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีฉบับนี้  จัดท าขึ้น         
เพื่อรวบรวมผลการด าเนินงานตามนโยบายและโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จในการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน รวมถึง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีก าหนดนโยบายแจ้งให้หน่วยงาน
น าไปสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ จึงได้น าเสนอ
ผลการด าเนินงานรายงานในครั้งนี้ด้วยและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ท่ัวไปได้รับทราบ อีกท้ังน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารและหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้ท่ีสนใจต่อไป ขอขอบคุณทุกกลุ่มงานในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีท่ีได้ให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานประจ าปี 2565 
ฉบับนี้จนส าเร็จ  
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
   ความเป็นมา              

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพ   
ด้านการศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า    
สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และในบทเฉพาะกาล มาตรา 335(3)        
ได้ก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่าสิบสองปี
ภายในเวลาห้าปีหลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ดังนั้น รัฐจะต้องด าเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และ     
ต้องเตรียมการให้พร้อมที่จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี อย่างทั่วถึง มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรก     
ของไทยที่ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชนชาวไทย  ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
กล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” เพ่ือเป็นการตอบสนอง        
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ จึงต้องมา
รวมกัน เป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 โดยมีหน้าที่จัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการ  เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564  
  สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี                 

 

ที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

เริ่มแรกส านักงานตั้งอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถนนนารายณ์
มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  

 

แ ล ะ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่       
9 มิถุนายน 2565 
ส านักงานได้ย้ าย
สถานที่ตั้ งมาอยู่ภายในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต าบล         
เขาพระงาม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” ถึงปัจจุบัน  

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 

สภาพภูมิศาสตร์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบดูแลให้การสนับสนุน

ส่งเสริมและให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม 11 อ าเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 3,874,846 ไร่ ประกอบด้วย 1. อ าเภอเมืองลพบุรี 2. อ าเภอโคกเจริญ 3. อ าเภอโคกส าโรง 4. อ าเภอ
ชัยบาดาล 5. อ าเภอท่าวุ้ง  6. อ าเภอท่าหลวง 7. อ าเภอบ้านหมี่ 8. อ าเภอพัฒนานิคม 9. อ าเภอล าสนธิ          
10. อ าเภอสระโบสถ์ 11. อ าเภอหนองม่วง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์    
 ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 

แผนผังพื้นที่บริการ 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ด าเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 25 โรงเรียน มีนักเรียน รวมทั้งสิ้น 21,690 คน 
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   อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ         
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที ่2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา   
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ    
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา  ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา  

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ  ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน             
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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12.ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้
ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

 
    ท าเนียบผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลท าเนียบผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
รายนามผู้อ านวยการ วาระการด ารงต าแหน่ง 

นายธรรมวิทย์   ธรรมพิธี    
ผู้อ านวยการโรงเรยีนพิบูลวิทยาลยั ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

(ตามค าสั่ง สพฐ.ที่ 313/2564 ลว. 23 ก.พ. 64) 

23 ก.พ. 64 - 29 ส.ค. 64 
(6 เดือน 6 วัน) 

นายปริญญา           จุฑาสงฆ์   
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
 

30 ส.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 
(1 เดือน) 

ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน       ลิ้มเจริญ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

1 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 65 
(1 ปี 2 วัน) 

นางสาวอัจฉรา         ช่วยนุ่ม  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

4 ต.ค. 65 – ปัจจุบัน 
 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ที่ 68/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2563 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
1. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  ลิ้มเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
2. นางเบญจวรรณ โมทินา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. นายพรชัย  ยิ้มพงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
4. ผศ.ทรงศรี   ตุ่นทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
5. นายชูเกียรติ บุญรอด  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 
6. นางปรานอม ประทีปทวี   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
7. นายธรรมวิทย์   ธรรมพิธี    ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
8. นางสาวกอแก้ว เพชรบุตร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
9. นางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทางการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

2. ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัยการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน

และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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   ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ข้อมูลส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลพบุรี 
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ภาพบุคคล ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 
 นางสาวอัจฉรา  ช่วยนุ่ม 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ก ากับดูแล : หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี 

ปริญญาเอก 

 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  ลิ้มเจริญ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ก ากับดูแล : กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ปริญญาโท 

 นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ก ากับดูแล : กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน/ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ปริญญาโท 

 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูล 6 กลุ่ม 1 หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและชื่อผู้รับผิดชอบ 
กลุ่ม/หน่วย ชื่อผู้รับผิดชอบ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
 

นางสาวสุวกัญจน์  หงสส์ิงห์ทอง 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหนา้ที่  

ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

(3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางปาณสิรา ตุลพันธ์ 
นักวชิาการการเงินและบญัชชี านาญการ ปฏบิัติหน้าที ่

  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(4) กลุ่มบริหารงานบุคคล นางฐิตนิันท์ สุวรรณ์หงส์ * 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

นางสาวสุนทรี จนัทร์ส าราญ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหนา้ที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
(6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางฐิตนิันท์ สุวรรณ์หงส์ 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(1) หน่วยตรวจสอบภายใน นางปาณสิรา ตุลพันธ์ 
นักวชิาการการเงินและบญัชชี านาญการ ปฏบิัติหน้าที ่

ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นส านักงานเขตตั้งใหม่ ปี 2564-2565 จ านวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานฯ ในระยะแรกนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เกลี่ย
อัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) จากกรอบอัตราก าลังเดิมของ สพท. มา พบว่า 
มีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประสงค์เกลี่ยมา รวม 10 อัตรา และมีการสรรหาพนักงาน
ราชการ จ านวน 9 อัตรา แต่ยังคงขาดแคลนบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ต้องจัดหาอัตราก าลังเพ่ิม โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน  
อัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 11 อัตรา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนอัตราจ้าง
ชั่วคราว 9,000 บาท/เดือน จ านวน 4 อัตรา (พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน และยาม) เพ่ือ
สนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

  ข้อมูลสถานศึกษา           
ปีการศึกษา 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน          

25 โรงเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 21,690 คน  
ตารางที่ 5 แสดงจ านวนนักเรียน ห้องเรียน อัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 
2564-2565 

 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 
ระดับชั้น 

นักเรียน ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
: นักเรียน 

นักเรียน ห้องเรียน 
ห้องเรียน 
: นักเรียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3,437 109 1 : 32 3,327 107 1 :31 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3,543 109 1 : 33 3,442 110 1 : 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3,515 109 1 : 32 3,604 111 1 : 32 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 10,493 327 1 : 32 10,373 328 1 : 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,759 119 1 : 32 4,012 125 1 : 32 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3,705 120 1 : 31 3,681 118 1 : 31 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3,412 116 1 : 29 3,624 120 1 : 30 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 10,876 355 1 : 31 11,317 363 1 : 31 

รวมทั้งสิ้น 21,369 682 1 : 31 21,690 691 1 : 31 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

9 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 

จากตารางที ่5 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน อัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ าแนก
ตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564-2565 พบว่า รวมทุกระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน เพิ่มขึ้น 321 คน 
หอ้งเรียน เพิ่มข้ึน 9 ห้อง อัตราส่วน 1 ห้องเรียนต่อนักเรียน 31 คน 

 

  ข้อมูลจ านวนโรงเรียน           
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 – 2565  

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน) 
จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามปีการศึกษา 

ปี 2564 (โรงเรียน) ปี 2565 (โรงเรียน) 
ขนาดที่ 1 (เล็ก) 1 – 499 คน 12 11 
ขนาดที่ 2 (กลาง) 500–1,499 คน 7 8 
ขนาดที่ 3 (ใหญ่) 1,500–2,499 คน 3 3 
ขนาดที่ 4 (ใหญ่พิเศษ) 2,500 คน 3 3 

รวมทั้งสิ้น 25 25 
จากตารางที่ 6 จ านวนโรงเรียน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 – 

2565 พบว่า โรงเรียนขนาดที่ 1 (เล็ก) ลดลงมา ส่วนโรงเรียนขนาดที่ 2 (กลาง) เพ่ิมขึ้น และโรงเรียนขนาดที่ 3 
(ใหญ่) กับขนาดที่ 4 (ใหญ่พิเศษ) จ านวนเท่าเดิม รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน เท่าเดิม 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนนักเรียนและครู จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 – 2565 
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จากตารางที่ 7 จ านวนนักเรียนและครู ปีการศึกษา 2564 – 2565 2565 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนโคกตูมวิทยา เดิมอยู่ในเกณฑ์โรงเรียนขนาดเล็ก แต่มีจ านวนนักเรียนและครูที่
เพ่ิมข้ึน จึงปรับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ โรงเรียนขนาดกลาง 
 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลข้าราชการครูสายผู้บริหาร สายผู้สอน จ าแนกตามเพศ และวิทยฐานะ รายโรงเรียน         
ปีการศึกษา 2564 – 2565 

 
จากตารางที่ 8 ข้อมูลข้าราชการครูสายผู้บริหาร สายผู้สอน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปีการศึกษา  2565 

กับ 2564 จ านวนข้าราชการครูสายผู้บริหาร สายผู้สอน เพิ่มขึ้นมา 39 คน จ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 835 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และไม่มีวิทยฐานะ มากที่สุด จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 31   
มีวิทยฐานะ รองลงมา คือ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ และเชี่ยวชาญ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงข้อมูลข้าราชการครูสายผู้บริหาร สายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จ าแนกตามเพศ และ 
วุฒิการศึกษา รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

 
จากตารางที่ 9 ข้อมูลข้าราชการครูสายผู้บริหาร สายผู้สอนที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น        

1,199 คน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 838 คน คิดเป็นร้อยละ 69.89 และส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา คือ ปริญญาตรี       
4 ปี+ป.บัณฑิต จ านวน 463 คน คิดเป็นร้อยละ 38.62 มีวุฒิการศึกษารองลงมา คือ ปริญญาโท ปริญญาตรี 5 ปี 
และปริญญาเอก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และระดับ สพม.ลพบุรี   

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบที่สูง
กว่าระดับประเทศและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนก
ตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และ สพม.ลพบุรี  

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 

จากตารางที่ 11 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพียงสาระเดียวที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563  

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2563 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่ได้ค านวณแยกเป็นส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่แบ่งใหม่ ดังนั้น การเปรียบเทียบนี้ จึงเป็นการเปรียบเทียบในรายงานของ สพม.5 (เดิม) ที่มี   
4 จังหวัด กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน    
O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564 

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 
 

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้ 
1. นายเธียรวิชญ์  ทองเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
2. เด็กชายภูดิช  ชลกุลจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
3. นายพัทธดนย์  เกตุทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
4. นางสาวสรณ์สิริ  ทางดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
5. นายนพณัฐ  ลุนชิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระนารายณ์ 

 

ตารางท่ี 13 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 
 

 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           
ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และระดับ สพม.ลพบุรี   

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 
 

ตารางที่ 15 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564  

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 
 

ตารางที่ 16 จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563-2564    

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ตารางท่ี 17 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 
ที่มา : ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ มีนาคม 2565 

 

ตารางที่ 18 ผลการประกันคุณภาพภายนอก (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 สังกัด สพฐ.
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ที่มา : ผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ครั้ง
ที่ 1/2565 ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2565 จาก : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ท่ี มศ 0006/(ว)1963  ลงวันท่ี : 12 กรกฎาคม 2565                  
 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ได้รับการประกันคุณภาพ      
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ           
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เป็นการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามกรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพนอกภายใต้สถานการณ์
จ าเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้รับการรับรองจาก      
ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ.5/2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 แล้ว เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป พบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 25 แห่ง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565     
ครั้งที่ 1/2565 จ านวน 7 แห่ง (ร้อยละ 28) ไม่ได้รับการรับรอง จ านวน 18 แห่ง (ร้อยละ 72) อยู่ในระดับดี       



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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7 โรงเรียน (โรงเรียนโคกตูมวิทยา โรงเรียนโคกเจริญวิทยา โรงเรียนยากรากวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ลพบุรี โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม โรงเรียนปิยะบุตร์ และโรงเรียนบ้านชีวิทยา)   
 

ตารางท่ี 19 ผลการประกันคุณภาพภายนอก (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 สังกัด สพฐ. 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ทีม่า : ผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ผลการประเมิน SAR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565ครั้ง
ที่ 2/2565 ช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 จาก : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ท่ี มศ 0006/(ว)3316 ลงวันท่ี : 5 กันยายน 2565 
 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ได้รับการประกันคุณภาพ      
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีงบประมาณ           
พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 เป็นการประกันคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามกรอบแนวทาง รูปแบบและวิธีการประกันคุณภาพนอกภายใต้สถานการณ์
จ าเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งได้รับการรับรองจาก      
ที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ.8/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 แล้ว เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป พบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 25 แห่ง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะที่ 1 การประเมิน SAR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 
2/2565 จ านวน 4 แห่ง (ร้อยละ 16) ไม่ได้รับการรับรอง (ร้อยละ 84) จ านวน 21 แห่ง อยู่ในระดับดี 4 โรงเรียน 
(โรงเรียนขุนรามวิทยา โรงเรียนล าสนธิวิทยา โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และโรงเรียนหนองม่วงวิทยา)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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 ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 
 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision)      
องค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

  พันธกิจ (Mission)    
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โดย   
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

  เป้าประสงค์ (Goals)   
 1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ มีเครือข่ายทาง
วิชาการในการยกระดับคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากล 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

  กลยุทธ์ (Strategic Issues)   
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 3. ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 5. บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  ค่านิยมองค์กร (Core  Value)  

“คุณภาพคู่คุณธรรม ร่วมทีมพัฒนา จิตอาสาบริการ” 
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  ตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

 ด้านผู้เรียน 
1.  ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ

เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ  
2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.  ร้อยละ 100 ของอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อประชากรกลุ่มอายุ  
4.  ร้อยละ 80 ของอัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อประชากรกลุ่มอายุ 
5.  ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา (ม.6) 
6.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

7.  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป  
8.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการ

ประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่   
9.  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active Learning  
10.  จ านวนผู้เรียน 10 คน ที่ได้รับการพัฒนาพหุปัญญา ตามความถนัดและความสนใจ   

 ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากร 
1.  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.  ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ

การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง   
4.  ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานใน

ระดับดีข้ึนไป  
5.  ร้อยละ 100 ของครูใช้อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ด้านส านักงานและสถานศึกษา 
1. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับ ดี  
2. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับ 

การเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA 

3.  ร้อยละ 100 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ  

4.  สถานศึกษาทุกแห่งมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

5.  สถานศึกษาทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 
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6.  ร้อยละ 100 สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาในทุกด้านเพ่ิมขึ้น  
7.  ร้อยละ 100  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา

อย่างเหมาะสมตามบริบท  
8.  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ดีเด่น) 
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ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบิัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ส่วนที ่3 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ โดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
มาตั้งเบิกจ่ายที่หน่วยเบิกจ่ายเดิมก่อน ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นหน่วย
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ก าหนดประเด็น                
กลยุทธ์ การด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 5 กลยุทธ์ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ส านักงานและค่าสาธารณูปโภคและจัดสรรเป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 

1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จ านวน  1,735,300   บาท 
2. งบบริหารจัดการส านักงาน (งบประจ า)  จ านวน  2,264,700   บาท 

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย   จ านวน   406,000  บาท 
2.2 ค่าวัสดุ     จ านวน    300,000  บาท   
2.3 ค่าจ้างลูกจ้าง    จ านวน   972,000   บาท 
2.4 ค่าสาธารณูปโภค   จ านวน    160,000  บาท 
2.5 กรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน  จ านวน    426,700  บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ขับเคลื่อนภารกิจ                  
โดยใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
ภายใต ้5 กลยุทธ์ จุดเน้น 4 ด้าน และปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ด าเนินการบรรลุผลคะแนนเฉลี่ยรวม 6 ตัวชี้วัด       

คะแนน 3.50 (ดีมาก) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  
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2. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ก าหนดประเด็นกลยุทธ์

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 กลยุทธ์ มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 
2565 งบด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยมีโครงการในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามประเด็น
กลยุทธ์ จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 ตามประเด็นกลยุทธ์ จ าแนกรายไตรมาส 
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ตารางที ่20 สรุปผลการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 

 
ตารางที ่20 แสดงร้อยละความส าเร็จของการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 

 
 

สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินงาน   
ตามประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 21 โครงการ ต้ังงบประมาณท้ังส้ิน 4,000,000 บาท ผลการด าเนินงานจ าแนกราย
ไตรมาส มีความส าเร็จของการใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 
2,467,049 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.68 รวมงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 1,532,951 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.32   
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ตารางที ่21 แสดงร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 

 
สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม

ประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 21 โครงการ ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการเสร็จส้ิน จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.48 ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 9.52 (โครงการขับเคล่ือนคุณภาพทางวิชาการระดับสหวิทยาเขต/กลุ่มนิเทศฯ และโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี/กลุ่มอ านวยการ) 

 

3. ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับจัดสรรจากส านักต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อ
บริหารจัดการตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานคณะกรรมการ        
ขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 5 กลยุทธ์ โดยมีการขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 53 โครงการ/กิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 180,005,378 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 

30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 
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30 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 

ตารางที่ 22 แสดงผลการด าเนินงานตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2565 
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ตารางที่ 23 แสดงร้อยละความส าเร็จของการใช้งบประมาณโครงการจากส านักต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2565 

 
 

สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีร้อยละความส าเร็จของการใช้งบประมาณโครงการจากส านักต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ปี 2565 จ าแนกรายไตรมาส รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 179,932,360 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 รวมงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 72,618 บาท คิดเป็นร้อยละ 00.04   
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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4. ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ และมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

1. โครงการ สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้เรียนรู้

บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า    
ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรีและระดับโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียน ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน 

5 ตุลาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 เพ่ือตั้งสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสอดคล้องกับค่านิยม
ไทย 12 ประการ ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 

ภาพการด าเนินงาน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสังกัด

มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการลูกเสือ สามารถน าประสบการณ์ไปพัฒนาและบริหารกิจการลูกเสือใน
โรงเรียน ส่งผลให้การลูกเสือในโรงเรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ    
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนา ท าความดีและบ าเพ็ญประโยชน์  
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการการจัดงานในวันส าคัญของลูกเสือ 
ผลการด าเนินงาน 

25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานในวันส าคัญของลูกเสือ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ค่ายพระนารายณ์ ลพบุรี ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ภาพการด าเนินงาน 

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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3. โครงการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งกับส่ิงแวดล้อม (Zero Waste School) (แผนปฏิบัติ
การ  สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการขยะท่ีถูกต้องและ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนปลอดขยะได้       

 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste 
School) เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการลดปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการรวบรวมขยะเพ่ือไปจัดการได้อย่างถูกต้องต่อไป และส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียน มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ได้ในอนาคต ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าสามารถน าความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องไปขยาย
ผลและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนปลอดขยะได้ 
ภาพการด าเนินงาน 

     
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของ
โรงเรียนปลอดขยะได้และมีโรงเรียนที่รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โรงเรียนพระนารายณ์ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน จ านวน 1 เล่ม คือ จัดท า
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) งบประมาณด าเนินการ 2 ส่วน คือ ขอรับเงินอุดหนุนจาก 
อปท. (เทศบาลต าบลท่าศาลา) จ านวน 53,000 บาท และเงินโรงเรียนร่วมสมทบ จ านวน 40,000 บาท 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
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การศึกษาดูงานโครงการปลอดขยะของศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง   

ก าหนดวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการการน าคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ 
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2. โรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนโคกตูมวิทยา แจ้งส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ       
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาเรียนรวม (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียนเรียนรวม ปฏิบัติงานเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เพ่ือขอผู้เชี่ยวชาญในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรียน แกนน าจัดการเรียนรวม มีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวมของทุกโรงเรียนในสังกัดจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ด าเนินการติดตามนิเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวม จ านวน 22 โรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ รวมถึง
โรงเรียนสามารถน าแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

15 – 19 สิงหาคม 2565 และ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมปัญหา/อุปสรรค และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน  
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1-10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทุกแก่งในสังกัด รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565 และภาคเรียนที่ 2/2565) ใน “ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม” ที่เว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th (ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET) และให้
โรงเรียนตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล นักเรียนพิการรับใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง และยืนยันข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่พร้อมรับ
นักเรียนที่ความต้องการจ าเป็นพิเศษเพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2565-2566 กรอกข้อมูลในแบบส ารวจออนไลน์ตาม
โครงการ "ฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 – 2566” ของสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรทางวิชาชีพที่ต้องการแนะน าสถานศึกษาให้แก่ผู้ ปกครองที่ต้องการ
พาบุตรหลานที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าสมัครเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
ภาพการด าเนินงาน 

 

 

 

 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

5. โครงการ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัด สามารถด าเนินการรับ

นักเรียน  ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าเรียนในโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 
 

http://www.specialset.bopp.go.th/
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กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

8 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จัดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียนและจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 และ ม.3 ทุกสังกัด จัดท าแผนการรับนักเรียน จัดท าแผนการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 วางแผนการด าเนินงานฯ 
และพิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี และจัดท าป้ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  
ภาพการด าเนินงาน 

  
 

  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
6. โครงการ การพัฒนาครูให้มีศาสตร์วิชาครู (Pedagogy) ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 (แผนปฏิบัติการ 

สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้ระบบข้อสอบ    

วัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA นักเรียนได้เรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกกระบวนการคิด นักเรียนได้เรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกกระบวนการคิด เครือข่ายครูทะเบียนและวัดผลมีความเข้าใจศาสตร์การ
วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 
กิจกรรมที ่1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความฉลาดรู้ในสถานศึกษา (PISA Literacy) 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที ่2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
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กิจกรรมที ่3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที ่4 การประขุมปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ด าเนินการบูรณาการร่วมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้ (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA อยู่ในระดับดี จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA คิดเป็น ร้อยละ 83.33 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี    มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style และนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style  
ภาพการด าเนินงาน 

    

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
ปัญหาอุปสรรค  

 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ          
ในบางกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี   

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

7. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนิเทศ ติดตามเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอน    
โดยใช้ Active Learning และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที ่1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย  

1.1 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร“พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” วางแผนและสรุปผลการอบรม 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยฯ” 
1.3 การประกวดคลิปวีดิโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
1.4 การคัดเลือกหนังสือตามโครงการรักการอ่าน 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ดังนี้ 
1.1 การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน              

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการสื่อสารสองทาง (Video Conference) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2564 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย จ านวน 1 คน และ
ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน 
ได้แก่ นางสาวศิริพร ครองเคหา เข้าร่วมการอบรม 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ด าเนินการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะ       
การอ่านขั้ นสู งส าหรับนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้น  ด้ วยการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง  (Self-Learning)                 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่สนใจ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning) จากสื่อการอบรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ คลิปวีดิโอและคู่มือ          
การอบรมฯ พร้อมทั้งทดสอบหลังการเรียนรู้ โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 53 คน 

1.3 ครูที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง มีการขยายผลการพัฒนาให้แก่ครูในโรงเรียน 
จ านวน 19 โรงเรียน 

1.4 การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (Video Conference) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการติดตามการใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการรายงานผลทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 

สรุปผลได้ว่า ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนละ 1 คน ของทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมีการเผยแพร่ผลงานสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลส าเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.1 การน าเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ การอบรมพัฒนา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่
ใช้งบประมาณ  
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที ่3 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 การคัดเลือกและยกย่องครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ การอบรมพัฒนา ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยไม่ใช้งบประมาณ  
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที ่4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4.1 จัดท าแผนนิเทศ  
4.2 การลงพ้ืนที่นิเทศรายโรงเรียน  
4.3 การนิเทศบูรณาการสหวิทยาเขต 
4.4 สรุปรายงานการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
งานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานตามนโยบายของต้นสังกัด ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน 
ด้วยวิธีการนิเทศแบบลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (site visit) การนิเทศออนไลน์ผ่าน Line Facebook Google MEET   
คิดเป็นร้อยละ 100   
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ      

ในบางกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

ลพบุรี สหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนาวิชาการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

8. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัด
และเจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้องตรงเวลา ตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร   
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามที่รัฐบาลก าหนด 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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กิจกรรมที่ 1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

17 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน สพม. จ านวน       
65 คน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  

 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ E-GP หัวหน้า
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 65 คน 
ผลการด าเนินงาน 

18 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ e-GP หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 65 คน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ภาพการด าเนินงาน 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
ปัญหาอุปสรรค  

ระยะเวลาการอบรมน้อยเกินไป  
ข้อเสนอแนะ  

เนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการ
น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้มีความความรู้ความเข้าใจในระเบียบหรือแนวปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ควรมีการจัดอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 

9. โครงการ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้และทักษะในการ
บริหารงานตนเอง และทีมงานเพ่ือให้สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการปฏิบัติงานที่
ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและสถานศึกษา 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
ผลการด าเนินงาน 

5 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผนและ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมด้านกฎหมายวินัยเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ ทัศนคติที่ดี  มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ณ ห้องประชุมพิบูล
สงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทาง ว9/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
บรรยายพิเศษ “การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทาง ว9/2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้ม
เจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน มีวิทยากร คือ ศน.สุนทรี และ ศน.อิทธิฤทธิ์ กลุ่ม
นิเทศฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

   
 

 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม 

   
 

   
 

15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา 

   

 
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ผลการด าเนินงาน       ภาพการด าเนินงาน 
1 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลพบุรี  โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมี
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมและมี
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากร เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะในการบริหารการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการและบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพ
ผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 
 
 
 

2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement: PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
ผลการด าเนินงาน 

11 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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Agreement: PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
ภาพการด าเนินงาน 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที ่3 การประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที ่5 การพัฒนาบุคลากรระดับเขตและโรงเรียนให้ใช้แพรตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียนให้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางรายยังไม่ได้รับการอบรมพัฒนา   
 

1. โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างดีได้  ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิต
หลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (Obec Awards,ครูดีในดวงใจ,ยอดครูผู้มีอุดมการณ์, พระพฤหัสบดี,ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา,รางวัล สพฐ.ดีเด่น) 
ผลการด าเนินงาน 

23, 27 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 โดยสถานศึกษา ได้พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน เพ่ือรับรางวัล “ครูดี ในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 และส่งแบบประวัติ 
ผลงาน จ านวน 11 ราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 2 คน จากนั้นผู้
ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวจะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการฯด าเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 คนให้เหลือเพียงจ านวน 1 คน เพ่ือ
น าเสนอชื่อพร้อมแนบแบบบันทึกคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

   
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2565 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
2565 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกจ้างประจ า และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี ทุกฝ่ายได้แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ท าคุณประโยชน์แก่โรงเรียนเพ่ือพบปะ
สังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการครูบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเพ่ือให้ก าลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการ
ด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
ผลการด าเนินงาน 

29 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2565 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ               
ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบวาระและอุทิศตนเพ่ือการศึกษา อย่างทุ่มเท เสียสละ   
โดยมีท่าน ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของ
ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565  
ภาพการด าเนินงาน 

 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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11. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูที่
ปรึกษา  ครูแนะแนว  ครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหา 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการท างานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวัง
ของครูที่ดูแลนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน  (ประชุมครั้งที่ 1) 

19 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จัดประชุมเพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการท างานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครู
ที่ดูแลนักเรียน (ครั้งที่ 1) โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน      
มีวิทยากร ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะฯ      
มาบรรยาย ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

    
 

ผลการด าเนินงาน  (ประชุมครั้งที่ 2) 
10 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา จัดประชุมเพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการท างานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครู
ที่ดูแลนักเรียน (ครั้งที่ 2) ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
ได้รับการแก้ไขปญัหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ภาพการด าเนินงาน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 ระยะเวลาในการจัดอบรมที่มีระยะเวลาที่น้อยเกินไปอาจจะท าให้ไม่สามารถลงรายละเอียดเนื้อหา  
ในการจัดอบรมได้อย่างละเอียดที่สุด    

ข้อเสนอแนะ  
 จัดอบรมท่ีใช้เวลามากกว่านี้ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
12. โครงการ บริหารปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ * (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกลพบุรี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือให้
ด าเนินงานในแต่ละภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการ
บริหารค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (12,000 บาท x    
6 คน x 12 เดือน) ** เพ่ิมอีก (12,000 บาท x 1 คน x 1 เดือน) ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง  (9,000 บาท x 1 คน 
x 12 เดือน) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน ค่าวัสดุส านักงาน/
คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน https://e-budget.jobobec.in.th/ ประกอบด้วย   
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าอินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/%20ประกอบด้วย


 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน  

  
ที่มา : ข้อมูลจาก “รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน https://e-budget.jobobec.in.th/ 
กิจกรรมอ่ืน ๆ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ราชการ (ย้ายที่ตั้งมาเดือน มิถุนายน 2565) คือ ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน ค่าติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า ค่าประตูม้วน/ที่กั้นห้อง ค่าผ้าม่าน ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างขัดพ้ืนผิวห้องประชุม ค่าติดตั้งมิเตอร์
น้ าประปา ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ** สพฐ.จัดสรร *** ค่าติดตั้งเดินท่อน้ าประปา ค่าหินคลุก ค่ารถแม็คโค      
ค่าผ้าม่านห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ค่าจ้างท าห้องประชุม 2 และ          
ห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

13. โครงการ การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 
ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้อง     
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงาน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 14 แห่ง โดยก าหนดขอบเขตเรื่อง 
การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่ายของโรงเรียนในสังกัด  การด าเนินงานเงิน
รายได้สถานศึกษา/เงินอุดหนุน และการด าเนินงานโครงการเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กิจกรรมที ่1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัดในเรื่องการเงิน
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการจ่าย การตรวจสอบการด าเนินงาน  เงินรายได้สถานศึกษา/        
เงินอุดหนุน 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

 

https://e-budget.jobobec.in.th/


 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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9-10 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน บ้านชีวิทยา อ าเภอบ้านหมี่  
17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร อ าเภอท่าวุ้ง  
11-12 พฤษภาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน พัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม  
21-22 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน บ้านหมี่วิทยา อ าเภอบ้านหมี่  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 

24 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน สระโบสถ์วิทยาคาร อ าเภอสระโบสถ์ 
3 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอท่าหลวง  
14 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน บ้านข่อยวิทยา อ าเภอเมืองลพบุรีและโรงเรียน 
 บ้านเบิกวิทยาคม อ าเภอท่าวุ้ง  
15 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน ปิยะบุตร์ อ าเภอบ้านหมี ่
16 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล  
17 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน โคกตูมวิทยา อ าเภอเมืองลพบุรี 
21 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี อ าเภอโคกส าโรง 
22 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน โคกส าโรงวิทยา อ าเภอโคกส าโรง 
23 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน หนองม่วงวิทยา อ าเภอหนองม่วง 

ภาพการด าเนินงาน 

  

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

14. โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการ

และด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น  มีทิศทางในการด าเนินงาน
เพ่ือสนองนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูล



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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สารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้เผยแพร่และบริการข้อมูลทางเว็บไซต์   โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานอาคาร
เรียน อาคารประกอบที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถ
ด าเนินการรายงานผลการ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1.1 การประชุมคณะท างานฯ วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

26 - 27 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยนางสาว     
อุไรภรณ์ พุฒหอม ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ
งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขตละ 1 คน เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          
ปีการศึกษา 2565 (DMC) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุนที่ 2 เพ่ือปฏิบัติการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา 2565 การขอ การตรวจสอบ รับรองรหัส G ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร การจัดการข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง คลินิกการจัดเก็บข้อมูล การบริหารการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ณ โรงแรมริเวอรไซด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
ภาพการด าเนินงาน 

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 

1.2 จัดท าเอกสารรูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

8 มิถุนายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้
โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ข้อมูลพิกัดโรงเรียน (Latitude, Longitude) 
ข้อมูลไฟฟ้า ประปา ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล น้ าหนัก ส่วนสูง 
ผลการเรียน ความด้อยโอกาส เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น ตรวจสอบ/แก้ไข ยืนยันข้อมูลทุกรายการ 
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภายในวันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2564 ผู้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ระบบปิดเวลา 16.30 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรองข้อมูลการมีตัวตน
ของนักเรียน โดยรับรอง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ระบบปิดเวลา 16.30 น. 

15 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
จัดท าเอกสารรูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และแจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
ทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง หรือสามารถดาวน์
โหลดไฟล์ได้จากหน้า website ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด” https://www.sesalop.go.th/  

https://www.sesalop.go.th/


 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
ส าหรับปีการศึกษา 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 สิ้นปีการศึกษา 2564 ทาง 
https://portal.bopp-obec.info/obec64/ และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปี ณ วันที่  10 มิถุนายน ทางระบบ 
https://portal.bopp-obec.info/obec65/ และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน ได้กรอกข้อมูลภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจในการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในการพิจารณาการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและการตัดสินใจและ
สามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไปได้อย่างทั่วถึง  
ผลการด าเนินงาน 

6 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ก าหนด สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอให้สถานศึกษาด าเนินการบันทึกข้อมูล และก ากับ ติดตามตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยัน
รับทราบการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : 
DMC) และระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) โดยพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการ
ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/
https://portal.bopp-obec.info/obec65/
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ภาพการด าเนินงาน 

  
 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนคุณภาพ (พ.ศ. 2563-2565) (สพม.5) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน        
ที่ผ่านมาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

2.1  ประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 5 ปี) (สพม.5 เดิม) วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา SWOT ก าหนดตัวชี้วัดและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

- การประชุมวิเคราะห์ SWOT ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา      
5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผลการด าเนินงาน 

16 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ประธาน    
สหวิทยาเขตและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระนารายณ์ 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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- การประชุมคณะท างานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
ในปีท่ีผ่านมา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

26 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน      
จัดประชุมคณะท างานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีคณะท างานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโสต โรงเรียน
โคกกะเทียมวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

     

    
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- ประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะท างาน

พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผลการด าเนินงาน 

9 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน       
จัดประชุมคณะกรรรมการพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพ่ือจัดท าค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณเป็นไปตามความจ าเป็นขาดแคลนได้ถูกต้องตามแนวทางและข้อก าหนดของส านักงานเขตพ้ืนที่



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและได้รับจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการและใช้งบประมาณได้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานกิจกรรม/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
- ประชุมชี้แจงการรายงานกิจกรรมโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน 
27 ตุลาคม 2564 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมบุคลากรทุกกลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการน าเข้าโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย       
มีเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ภาพการด าเนินงาน 

   

  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- จัดประชุมซักซ้อมการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน 
26 พฤศจิกายน 2564 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมซักซ้อมการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน โดยมี



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

     
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน 
25 มกราคม 2565 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเพ่ือให้การ
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นไปตามปีปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ฯ และรองรับการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1  การติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ฯ 
- การขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการด าเนินงาน 

22 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมการชี้แจง
และสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น ส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- บันทึกข้อตกลงนโยบาย ศธ. 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน และ 4 มิติ (สพฐ.) 
ผลการด าเนินงาน 

14 มีนาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก
รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา) และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. (นายนิพนธ์ 
ก้องเวหา) ให้นโยบายกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน Cluster 1-4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง 
กรุงเทพฯ 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- รายงานการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทางระบบ Online รอบที่ 1 ของเขต
ตรวจราชการที่ 2) 
ผลการด าเนินงาน 

20 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมรายงานการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุด เน้น ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทางระบบ Online รอบที่ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 2)     
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

     

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม site visit โรงเรียนคุณภาพ
ในพื้นที่จังหวัดลพบุร ี
ผลการด าเนินงาน 

8 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตาม site visit ร่วมกับ นายภูธร จันทะหงษ์ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
แผนการด าเนินงาน โรงเรียนคุณภาพในพ้ืนที่ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 1 และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
คุณภาพระดับมัธยม ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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- ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการน านโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของส างาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัย 
โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

10 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมประชุมการติดตาม
ความก้าวหน้าการน านโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านระบบ 
VDO Conference ครั้งที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียนและ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

1.2  รองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รายไตรมาส) 
- ประชุมการจัดท าแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และ
ประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 
กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการด าเนินงาน 

7 มีนาคม 2565 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมการจัดท าแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต 
ชั้น 1 อาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน   ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
5 นโยบายเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผลการด าเนินงาน 

18 เมษายน 2565 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ และนางสาว
สมฤทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบายเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ เป็นประธาน ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลพบุรี         
ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- การตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และนโยบายเร่งด่วน 
ผลการด าเนินงาน 

26 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และนโยบายเร่งด่วน (โครงการความปลอดภัย MOE Safety Center 
โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชี วะอยู่ประจ า  เรี ยนฟรี  มีอาชีพ)  ของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี (สอศ.) อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ เพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดท าข้อมูลด้าน
น าเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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- การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ รอบที่ 2) และติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
และในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ผลการด าเนินงาน 

18 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับการตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ 
รอบท่ี 2) และติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนและในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ า) และคณะฯ             
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และติดตามการจัดการเรียนการสอน และผลความส าเร็จ
ของการพัฒนาโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผลการด าเนินงาน 

29 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมลงพ้ืนที่ให้การต้อนรับ ดร.  
สุภัทร จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.เกศทิพย์ ศุภาวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และติดตามการจัดการเรียนการ
สอน และผลความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

  
  

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

15. โครงการ การติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

9 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีในรอบปีงบประมาณ 2565 แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

     

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ    
ปัญหาอุปสรรค  

 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ          
ในบางกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี   

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ 2 การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพมัธยม 
กลุ่มนิเทศฯ ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน (ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี ที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565) ที่ด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณภาพเน้นนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความปลอดภัย
ของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู  5. การเรียนการสอน 6. การวัด   
และประเมินผล 7. การนิเทศ ก ากับ และติดตาม และ 8. Big Data เพ่ือแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู 
ผู้บริหารและโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ในด้านวิชาการ โดยศึกษานิเทศก์ ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนงานของ
โรงเรียน มีโครงการส าหรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนการด าเนินงาน
ด้านหลักสูตร เพ่ือให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา  ระหว่าง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับโรงเรียนพัฒนานิคม  
ผลการด าเนินงาน 

20 มกราคม 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากับโรงเรียนพัฒนานิคม โดยว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้ม
เจริญ นางณัฏฐินี หอมจันทร์ นายวรเทพ หอมจันทร์ และนางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ  มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาแผนงาน โครงการและกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา การรองรับนักเรียนประถมศึกษา ที่จะมาเรียนต่อ 
และรองรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับนักเรียนที่จะไปเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง 
กลับคืนสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม 
ภาพการด าเนินงาน 
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- การตรวจเยี่ยมและติดตาม site vitsit และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม ร่วมกับแผนการ

ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

8 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและโรงเรียนพัฒนานิคม (โรงเรียน
คุณภาพระดับมัธยม) รับการตรวจเยี่ยมและติดตาม site visit และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมร่วมกับ
แผนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีจากผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา      
(นายภูธร จันทะหงส์ปุณยจรัสธ ารง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม 
ภาพการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ 3 การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบาง
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี    

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

16. โครงการ ขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการระดับสหวิทยาเขต (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการ

จัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพแต่ละสหวิทยาเขต 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบาง
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี    

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

17. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและซักซ้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีรายงานการสังเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ฉบับ สถานศึกษา จ านวน 3 
แห่ง มีการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างระดับ
ยอดเยี่ยม  
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 2 เขียนรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี
การศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาด าเนินการดังนี้ 
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1. สถานศึกษา จ านวน 25 แห่ง ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
ภายในเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด รายมาตรฐานระดับดีขึ้นไป สรุปผลได้
ดังนี้มาตรฐานที่ 1 จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรฐานที่ 2 จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 มาตรฐานที่ 3 จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

กิจกรรมที่ 3 การวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบาง
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี    

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

18. โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
(แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากร ไดร้ับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและหาทางแก้ไขร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร    
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้   
ตุลาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
ธันวาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ผ่านระบบ - Zoom 
5 มกราคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
มีนาคม 2565 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผ่านระบบ - Zoom 
7 เมษายน 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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11 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
8 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
11 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนปิยะบุตร์ 
5 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 
22 กันยายน 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (โสต) โรงเรียนโคกกะเทียม 
ภาพการด าเนินงาน 

18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 

   
 

   
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

   
 

     
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
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ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

  
 

         
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนปิยะบุตร์ 

   

     
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (โสต) โรงเรียนโคกกะเทียม 

 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 
28 ธันวาคม 2564 ประชุมบุข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 
24 มีนาคม 2565 ประชุมบุข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 

   
 

28 ธันวาคม 2564 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 

    
 

24 มีนาคม 2565 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

19. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคาร

สถานที่ มีสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
เป็นส านักงานสีเขียวน่าอยู่ มีภาพลักษณ์ท่ีดี ปราศจากขยะและมลพิษ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุร ี
ผลการด าเนินงาน 

2 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มอ านวยการ จัดประชุม      
การปรับปรุงภูมิทัศน์การใช้อาคารและพ้ืนที่บริเวณรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี      
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน  

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

20. โครงการ ขับเคลื่อนการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS) พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) ครบทุก 25 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา จ านวน 60 คน  
ผลการด าเนินงาน 

5 มีนาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS) ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก นายนิพนท์ นนธิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายทองค า    
มากมี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  และ         
นายนวพร เอ่ียมสะอาด พนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 เป็นคณะวิทยากร พร้อมนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนและข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ         
ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

* หมายเหตุ งบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ครั้งแรก 25,600 บาท แต่เนื่องด้วยมีการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย   
จาก 60 คน เป็น 120 คน ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้ เง ินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวนเงิน 17,900 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        
43,500 บาท  
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

    
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
ปัญหาอุปสรรค เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลท าให้

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

21. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การในสังกัด ได้รับเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ผลการด าเนินงาน 
- ประชุมเลื่อนเงินเดือนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

7 ตุลาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล         
จัดประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหาร ตัวแทน
ครู และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
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ภาพการด าเนินงาน 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 
ผลการด าเนินงาน 

25 ตุลาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
เป็นประธาน ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย 
คณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที่ 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร/ครู/38 ค.(2)) 
ผลการด าเนินงาน 

3 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
จัดการต้อนรับรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (นายธีรสิทธิ สวัสดิ์) เนื่องในโอกาส
ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที่ 3 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว   
- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
ผลการด าเนินงาน 

22 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา (นายส ารวย วัฒนวงษ์) เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประเมินฯ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

25-26 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 7 
ภาพการด าเนินงาน 

 
 

     
 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ผลการด าเนินงาน 

22-23 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ณ สนาม
สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ผลการด าเนินงาน 

24 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  ณ สนามสอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525  
ภาพการด าเนินงาน ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 

 

**************************** 
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4. ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ และมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

1. โครงการ สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้เรียนรู้

บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถี ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า    
ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมให้สภานักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรีและระดับโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายพัฒนานักเรียนแกนน าสภานักเรียน ครูผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ผลการด าเนินงาน 

5 ตุลาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 เพ่ือตั้งสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพกฎ กติกา ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสอดคล้องกับค่านิยม
ไทย 12 ประการ ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 

ภาพการด าเนินงาน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนานักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในสังกัด

มีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการลูกเสือ สามารถน าประสบการณ์ไปพัฒนาและบริหารกิจการลูกเสือใน
โรงเรียน ส่งผลให้การลูกเสือในโรงเรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ    
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนา ท าความดีและบ าเพ็ญประโยชน์  
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการการจัดงานในวันส าคัญของลูกเสือ 
ผลการด าเนินงาน 

25 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดงานในวันส าคัญของลูกเสือ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ค่ายพระนารายณ์ ลพบุรี ต าบลนิคมสร้างตนเอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
ภาพการด าเนินงาน 

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 
 
 
 
   



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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3. โครงการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งกับส่ิงแวดล้อม (Zero Waste School) (แผนปฏิบัติ
การ  สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการขยะท่ีถูกต้องและ สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนปลอดขยะได้       

 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Zero Waste 
School) เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตส านึกและความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในการลดปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการรวบรวมขยะเพ่ือไปจัดการได้อย่างถูกต้องต่อไป และส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียน มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) ได้ในอนาคต ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาครูและนักเรียนแกนน าสามารถน าความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องไปขยาย
ผลและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของโรงเรียนปลอดขยะได้ 
ภาพการด าเนินงาน 

     
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีของ
โรงเรียนปลอดขยะได้และมีโรงเรียนที่รายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. โรงเรียนพระนารายณ์ รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน จ านวน 1 เล่ม คือ จัดท า
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) งบประมาณด าเนินการ 2 ส่วน คือ ขอรับเงินอุดหนุนจาก 
อปท. (เทศบาลต าบลท่าศาลา) จ านวน 53,000 บาท และเงินโรงเรียนร่วมสมทบ จ านวน 40,000 บาท 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
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การศึกษาดูงานโครงการปลอดขยะของศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง   

ก าหนดวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการการน าคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์ 
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2. โรงเรียนพัฒนานิคม โรงเรียนโคกตูมวิทยา แจ้งส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลด การคัดแยกขยะ และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ       
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

4. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาเรียนรวม (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติการสอนใน

โรงเรียนเรียนรวม ปฏิบัติงานเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม ก ากับการด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เพ่ือขอผู้เชี่ยวชาญในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ
ของโรงเรียน แกนน าจัดการเรียนรวม มีการติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนรวมของทุกโรงเรียนในสังกัดจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม ก ากับการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ด าเนินการติดตามนิเทศตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวม จ านวน 22 โรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ รวมถึง
โรงเรียนสามารถน าแนวทางการบริหารจัดการเรียนรวม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

15 – 19 สิงหาคม 2565 และ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมปัญหา/อุปสรรค และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 22 โรงเรียน  
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

1-10 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทุกแก่งในสังกัด รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไป
จัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565 และภาคเรียนที่ 2/2565) ใน “ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม” ที่เว็บไซต์ www.specialset.bopp.go.th (ระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET) และให้
โรงเรียนตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูลนักเรียนพิการรายบุคคล นักเรียนพิการรับใหม่ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
ถูกต้อง และยืนยันข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา” และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่พร้อมรับ
นักเรียนที่ความต้องการจ าเป็นพิเศษเพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2565-2566 กรอกข้อมูลในแบบส ารวจออนไลน์ตาม
โครงการ "ฐานข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 – 2566” ของสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรทางวิชาชีพที่ต้องการแนะน าสถานศึกษาให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องการ
พาบุตรหลานที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าสมัครเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
ภาพการด าเนินงาน 

 

 

 

 
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

5. โครงการ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัด สามารถด าเนินการรับ

นักเรียน  ได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้าเรียนในโรงเรียนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
 
 

http://www.specialset.bopp.go.th/
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กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

8 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จัดโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ ระดับโรงเรียนและจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบ ชั้น ป. 6 และ ม.3 ทุกสังกัด จัดท าแผนการรับนักเรียน จัดท าแผนการรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 วางแผนการด าเนินงานฯ 
และพิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี และจัดท าป้ายศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  
ภาพการด าเนินงาน 

  
 

  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานทางวิชาชีพ 
6. โครงการ การพัฒนาครูให้มีศาสตร์วิชาครู (Pedagogy) ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 (แผนปฏิบัติการ 

สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าใช้ระบบข้อสอบ    

วัดสมรรถนะฉลาดรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA นักเรียนได้เรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกกระบวนการคิด นักเรียนได้เรียนรู้จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการฝึกกระบวนการคิด เครือข่ายครูทะเบียนและวัดผลมีความเข้าใจศาสตร์การ
วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 
กิจกรรมที ่1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความฉลาดรู้ในสถานศึกษา (PISA Literacy) 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที ่2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
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กิจกรรมที ่3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที ่4 การประขุมปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียนและการพัฒนาข้อสอบ 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ด าเนินการบูรณาการร่วมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู้ (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA อยู่ในระดับดี จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA คิดเป็น ร้อยละ 83.33 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี    มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและ
ข้อสอบ PISA style และนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแนวทางการประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA style  
ภาพการด าเนินงาน 

    

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
ปัญหาอุปสรรค  

 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ          
ในบางกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี   

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

7. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและนิเทศ ติดตามเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอน    
โดยใช้ Active Learning และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที ่1 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย  

1.1 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร“พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย              
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” วางแผนและสรุปผลการอบรม 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับครูผู้สอนภาษาไทยฯ” 
1.3 การประกวดคลิปวีดิโอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 
1.4 การคัดเลือกหนังสือตามโครงการรักการอ่าน 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ดังนี้ 
1.1 การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน              

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการสื่อสารสองทาง (Video Conference) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2564 โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย จ านวน 1 คน และ
ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 คน 
ได้แก่ นางสาวศิริพร ครองเคหา เข้าร่วมการอบรม 

1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ด าเนินการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะ       
การอ่านขั้ นสู งส าหรับนัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต้น  ด้ วยการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง  (Self-Learning)                 
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ที่สนใจ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-
Learning) จากสื่อการอบรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ คลิปวีดิโอและคู่มือ          
การอบรมฯ พร้อมทั้งทดสอบหลังการเรียนรู้ โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จ านวน 53 คน 

1.3 ครูที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง มีการขยายผลการพัฒนาให้แก่ครูในโรงเรียน 
จ านวน 19 โรงเรียน 

1.4 การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์ (Video Conference) ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2565 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 

1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการติดตามการใช้แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการรายงานผลทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึก 

สรุปผลได้ว่า ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนละ 1 คน ของทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมีการเผยแพร่ผลงานสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลส าเร็จ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.1 การน าเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ การอบรมพัฒนา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่
ใช้งบประมาณ  
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที ่3 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.1 การคัดเลือกและยกย่องครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ การอบรมพัฒนา ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยไม่ใช้งบประมาณ  
ภาพการด าเนินงาน  ไมมี่ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที ่4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4.1 จัดท าแผนนิเทศ  
4.2 การลงพ้ืนที่นิเทศรายโรงเรียน  
4.3 การนิเทศบูรณาการสหวิทยาเขต 
4.4 สรุปรายงานการนิเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
งานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานตามนโยบายของต้นสังกัด ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน 
ด้วยวิธีการนิเทศแบบลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม (site visit) การนิเทศออนไลน์ผ่าน Line Facebook Google MEET   
คิดเป็นร้อยละ 100   
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ      

ในบางกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

ลพบรุี สหวิทยาเขต และศูนย์พัฒนาวิชาการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

8. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาในสังกัด
และเจ้าหน้าที่การเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ถูกต้องตรงเวลา ตามระเบียบกฎหมาย มีประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร   
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ งบลงทุนในปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ท าให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามที่รัฐบาลก าหนด 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 

54 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณการเงิน บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

17 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน สพม. จ านวน       
65 คน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  

 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ E-GP หัวหน้า
เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 65 คน 
ผลการด าเนินงาน 

18 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และวิธีการปฏิบัติงานในระบบ e-GP หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 65 คน ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ภาพการด าเนินงาน 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
ปัญหาอุปสรรค  

ระยะเวลาการอบรมน้อยเกินไป  
ข้อเสนอแนะ  

เนื่องจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการ
น าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้มีความความรู้ความเข้าใจในระเบียบหรือแนวปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ควรมีการจัดอบรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 

9. โครงการ พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความรู้และทักษะในการ
บริหารงานตนเอง และทีมงานเพ่ือให้สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่
ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและสถานศึกษา 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 

55 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   
ผลการด าเนินงาน 

5 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผนและ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมด้านกฎหมายวินัยเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา “โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ใน
สังกัด เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและหน่วยงานทุกระดับ มีทักษะ ทัศนคติที่ดี  มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ณ ห้องประชุมพิบูล
สงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทาง ว9/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและ
บรรยายพิเศษ “การเขียนบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแนวทาง ว9/2564 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้ม
เจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน มีวิทยากร คือ ศน.สุนทรี และ ศน.อิทธิฤทธิ์ กลุ่ม
นิเทศฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

   
 

 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม 

   
 

   
 

15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหม่ีวิทยา 

   

 
2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ผลการด าเนินงาน       ภาพการด าเนินงาน 
1 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ลพบุรี  โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมี
ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมและมี
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากร เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะในการบริหารการศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการและบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพ
ผู้เรียน ครูและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 
 
 
 

2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement: PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 
ผลการด าเนินงาน 

11 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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Agreement: PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพ ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
ภาพการด าเนินงาน 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที ่3 การประเมินผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่เส้นทางครูมืออาชีพและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที ่5 การพัฒนาบุคลากรระดับเขตและโรงเรียนให้ใช้แพรตฟอร์มเพ่ือการบริหารจัดการ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรระดับโรงเรียนให้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางรายยังไม่ได้รับการอบรมพัฒนา   
 

1. โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างดีได้  ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิต
หลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ให้
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (Obec Awards,ครูดีในดวงใจ,ยอดครูผู้มีอุดมการณ์, พระพฤหัสบดี,ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น,รางวัลคุรุสภา,รางวัล สพฐ.ดีเด่น) 
ผลการด าเนินงาน 

23, 27 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ด าเนินการสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 โดยสถานศึกษา ได้พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน เพ่ือรับรางวัล “ครูดี ในดวงใจ” ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 และส่งแบบประวัติ 
ผลงาน จ านวน 11 ราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน จ านวนทั้งสิ้น 2 คน จากนั้นผู้
ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวจะได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการฯด าเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 คนให้เหลือเพียงจ านวน 1 คน เพ่ือ
น าเสนอชื่อพร้อมแนบแบบบันทึกคะแนนของผู้ได้รับการคัดเลือกส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

   
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส ประจ าปี 2565 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้

ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
2565 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ลูกจ้างประจ า และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี ทุกฝ่ายได้แสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ท าคุณประโยชน์แก่โรงเรียนเพ่ือพบปะ
สังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการครูบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจน คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเพ่ือให้ก าลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการ
ด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
ผลการด าเนินงาน 

29 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี 2565 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ               
ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบวาระและอุทิศตนเพ่ือการศึกษา อย่างทุ่มเท เสียสละ   
โดยมีท่าน ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร และของ
ที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565  
ภาพการด าเนินงาน 

 
 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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11. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันกับ
นักเรียน (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูที่
ปรึกษา  ครูแนะแนว  ครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหา 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการท างานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวัง
ของครูที่ดูแลนักเรียน 
ผลการด าเนินงาน  (ประชุมครั้งที่ 1) 

19 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จัดประชุมเพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการท างานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครู
ที่ดูแลนักเรียน (ครั้งที่ 1) โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน      
มีวิทยากร ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะฯ      
มาบรรยาย ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

    
 

ผลการด าเนินงาน  (ประชุมครั้งที่ 2) 
10 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา จัดประชุมเพ่ือพัฒนาครูที่ปรึกษาและกระบวนการท างานด้านจิตวิทยาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังของครู
ที่ดูแลนักเรียน (ครั้งที่ 2) ให้กับครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
ครูที่ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้และเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและถูกวิธี ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  
ภาพการด าเนินงาน 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 ระยะเวลาในการจัดอบรมที่มีระยะเวลาที่น้อยเกินไปอาจจะท าให้ไม่สามารถลงรายละเอียดเนื้อหา  
ในการจัดอบรมได้อย่างละเอียดที่สุด    

ข้อเสนอแนะ  
 จัดอบรมท่ีใช้เวลามากกว่านี้ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เทคโนโลยี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
12. โครงการ บริหารปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ * (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกลพบุรี ได้รับการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือให้
ด าเนินงานในแต่ละภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการ
บริหารค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย รายการค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม/ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง (12,000 บาท x    
6 คน x 12 เดือน) ** เพ่ิมอีก (12,000 บาท x 1 คน x 1 เดือน) ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง  (9,000 บาท x 1 คน 
x 12 เดือน) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน/จ าเป็นเร่งด่วน ค่าวัสดุส านักงาน/
คอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ภาพการด าเนินงาน  ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ด าเนินการรายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน https://e-budget.jobobec.in.th/ ประกอบด้วย   
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าอินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/%20ประกอบด้วย


 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน  

  
ที่มา : ข้อมูลจาก “รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน https://e-budget.jobobec.in.th/ 
กิจกรรมอ่ืน ๆ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด าเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ราชการ (ย้ายที่ตั้งมาเดือน มิถุนายน 2565) คือ ค่าซ่อมแซมอาคารส านักงาน ค่าติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า ค่าประตูม้วน/ที่กั้นห้อง ค่าผ้าม่าน ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างขัดพ้ืนผิวห้องประชุม ค่าติดตั้งมิเตอร์
น้ าประปา ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ** สพฐ.จัดสรร *** ค่าติดตั้งเดินท่อน้ าประปา ค่าหินคลุก ค่ารถแม็คโค      
ค่าผ้าม่านห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ค่าจ้างท าห้องประชุม 2 และ          
ห้องผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

13. โครงการ การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด 
ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานได้ถูกต้อง     
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงาน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 14 แห่ง โดยก าหนดขอบเขตเรื่อง 
การปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่ายของโรงเรียนในสังกัด  การด าเนินงานเงิน
รายได้สถานศึกษา/เงินอุดหนุน และการด าเนินงานโครงการเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กิจกรรมที ่1 ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัดในเรื่องการเงิน
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและหลักฐานการจ่าย การตรวจสอบการด าเนินงาน  เงินรายได้สถานศึกษา/        
เงินอุดหนุน 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 

 

https://e-budget.jobobec.in.th/


 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 
 

62 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Annual Report 2022) 

9-10 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน บ้านชีวิทยา อ าเภอบ้านหมี่  
17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร อ าเภอท่าวุ้ง  
11-12 พฤษภาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน พัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม  
21-22 มิถุนายน 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน บ้านหมี่วิทยา อ าเภอบ้านหมี่  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเงินกู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 

24 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน สระโบสถ์วิทยาคาร อ าเภอสระโบสถ์ 
3 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน ท่าหลวงวิทยาคม อ าเภอท่าหลวง  
14 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน บ้านข่อยวิทยา อ าเภอเมืองลพบุรีและโรงเรียน 
 บ้านเบิกวิทยาคม อ าเภอท่าวุ้ง  
15 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน ปิยะบุตร์ อ าเภอบ้านหมี่ 
16 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี อ าเภอชัยบาดาล  
17 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน โคกตูมวิทยา อ าเภอเมืองลพบุรี 
21 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี อ าเภอโคกส าโรง 
22 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน โคกส าโรงวิทยา อ าเภอโคกส าโรง 
23 มีนาคม 2565 เข้าตรวจสอบโรงเรียน หนองม่วงวิทยา อ าเภอหนองม่วง 

ภาพการด าเนินงาน 

  

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

14. โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการ

และด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น มีทิศทางในการด าเนินงาน
เพ่ือสนองนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและข้อมูล



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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สารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไว้เผยแพร่และบริการข้อมูลทางเว็บไซต์  โรงเรียนมีโครงสร้างพ้ืนฐานอาคาร
เรียน อาคารประกอบที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถ
ด าเนินการรายงานผลการ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงาน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1.1 การประชุมคณะท างานฯ วิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

26 - 27 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยนางสาว     
อุไรภรณ์ พุฒหอม ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ
งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขตละ 1 คน เข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร          
ปีการศึกษา 2565 (DMC) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุนที่ 2 เพ่ือปฏิบัติการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา 2565 การขอ การตรวจสอบ รับรองรหัส G ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร การจัดการข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง คลินิกการจัดเก็บข้อมูล การบริหารการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ณ โรงแรมริเวอรไซด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
ภาพการด าเนินงาน 

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 

1.2 จัดท าเอกสารรูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

8 มิถุนายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้
โรงเรียนด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ข้อมูลพิกัดโรงเรียน (Latitude, Longitude) 
ข้อมูลไฟฟ้า ประปา ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง ให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล น้ าหนัก ส่วนสูง 
ผลการเรียน ความด้อยโอกาส เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น ตรวจสอบ/แก้ไข ยืนยันข้อมูลทุกรายการ 
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภายในวันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2564 ผู้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ าซ้อนของข้อมูล โดยยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 
2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ระบบปิดเวลา 16.30 น. ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้รับรองข้อมูลการมีตัวตน
ของนักเรียน โดยรับรอง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ระบบปิดเวลา 16.30 น. 

15 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
จัดท าเอกสารรูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และแจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา
ทราบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถดาวน์
โหลดไฟล์ได้จากหน้า website ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด” https://www.sesalop.go.th/  

https://www.sesalop.go.th/


 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
ส าหรับปีการศึกษา 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
ด าเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 สิ้นปีการศึกษา 2564 ทาง 
https://portal.bopp-obec.info/obec64/ และข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปี ณ วันที่  10 มิถุนายน ทางระบบ 
https://portal.bopp-obec.info/obec65/ และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน ได้กรอกข้อมูลภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและโรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกภารกิจในการบริหาร
จัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในการพิจารณาการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและการตัดสินใจและ
สามารถให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจทั่วไปได้อย่างทั่วถึง  
ผลการด าเนินงาน 

6 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
ด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม
ก าหนด สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอให้สถานศึกษาด าเนินการบันทึกข้อมูล และก ากับ ติดตามตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยัน
รับทราบการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : 
DMC) และระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) โดยพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการ
ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

https://portal.bopp-obec.info/obec64/
https://portal.bopp-obec.info/obec65/
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ภาพการด าเนินงาน 

  
 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมทบทวนแผนคุณภาพ (พ.ศ. 2563-2565) (สพม.5) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน        
ที่ผ่านมาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  

2.1  ประชุมคณะท างานทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ระยะ 5 ปี) (สพม.5 เดิม) วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา SWOT ก าหนดตัวชี้วัดและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

- การประชุมวิเคราะห์ SWOT ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา      
5 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ผลการด าเนินงาน 

16 พฤศจิกายน 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน 
จัดประชุมวิเคราะห์ SWOT ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 5 ปี และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ประธาน    
สหวิทยาเขตและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระนารายณ์ 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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- การประชุมคณะท างานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) 
ในปีท่ีผ่านมา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

26 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน      
จัดประชุมคณะท างานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีคณะท างานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโสต โรงเรียน
โคกกะเทียมวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

     

    
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- ประชุมคณะท างานพิจารณากลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมคณะท างาน

พิจารณากลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ผลการด าเนินงาน 

9 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผน       
จัดประชุมคณะกรรรมการพิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เพ่ือจัดท าค าเสนอขอตั้ง
งบประมาณเป็นไปตามความจ าเป็นขาดแคลนได้ถูกต้องตามแนวทางและข้อก าหนดของส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและได้รับจัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการและใช้งบประมาณได้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 4 การรายงานกิจกรรม/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
- ประชุมชี้แจงการรายงานกิจกรรมโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน 
27 ตุลาคม 2564 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมบุคลากรทุกกลุ่มงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการน าเข้าโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม
ชี้แจงการน าเข้าข้อมูลโครงการ/การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแนวทางด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย       
มีเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ภาพการด าเนินงาน 

   

  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- จัดประชุมซักซ้อมการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน 
26 พฤศจิกายน 2564 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดประชุมซักซ้อมการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธาน โดยมี
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

     
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

ผลการด าเนินงาน 
25 มกราคม 2565 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการน าเข้าข้อมูลโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยมีผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเพ่ือให้การ
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลโครงการการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นไปตามปีปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที่ 5 การติดตามและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ฯ และรองรับการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1  การติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ฯ 
- การขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการด าเนินงาน 

22 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมการชี้แจง
และสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- บันทึกข้อตกลงนโยบาย ศธ. 12 ข้อ 7 วาระเร่งด่วน และ 4 มิติ (สพฐ.) 
ผลการด าเนินงาน 

14 มีนาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก
รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช และว่าที่ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา) และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. (นายนิพนธ์ 
ก้องเวหา) ให้นโยบายกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน Cluster 1-4 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง 
กรุงเทพฯ 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
- รายงานการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทางระบบ Online รอบที่ 1 ของเขต
ตรวจราชการที่ 2) 
ผลการด าเนินงาน 

20 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมรายงานการติดตาม
ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุด เน้น ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทางระบบ Online รอบที่ 1 ของเขตตรวจราชการที่ 2)     
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

     

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม site visit โรงเรียนคุณภาพ
ในพื้นที่จังหวัดลพบุร ี
ผลการด าเนินงาน 

8 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและ
ติดตาม site visit ร่วมกับ นายภูธร จันทะหงษ์ปุณยจรัสธ ารง ผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา 
แผนการด าเนินงาน โรงเรียนคุณภาพในพ้ืนที่ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพป.ลพบุรี เขต 1 และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
คุณภาพระดับมัธยม ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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- ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการน านโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของส างาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัย 
โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

10 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมประชุมการติดตาม
ความก้าวหน้าการน านโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติของส างานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านระบบ 
VDO Conference ครั้งที่ 9 เขตตรวจราชการที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียนและ
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

1.2  รองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (รายไตรมาส) 
- ประชุมการจัดท าแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และ
ประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 
กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผลการด าเนินงาน 

7 มีนาคม 2565 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าประชุมการจัดท าแผนการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต 
ชั้น 1 อาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน   ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
5 นโยบายเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ผลการด าเนินงาน 

18 เมษายน 2565 งานติดตาม ประเมินและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดย นางสาวโชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ และนางสาว
สมฤทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบายเร่งด่วน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ เป็นประธาน ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 1 หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลพบุรี         
ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- การตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และนโยบายเร่งด่วน 
ผลการด าเนินงาน 

26 พฤษภาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 และนโยบายเร่งด่วน (โครงการความปลอดภัย MOE Safety Center 
โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการอาชี วะอยู่ประจ า  เรี ยนฟรี  มีอาชีพ)  ของผู้ ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าเขตตรวจราชการที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี (สอศ.) อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตัดต่อวีดีโอแบบมืออาชีพ เพ่ือช่วยสนับสนุนการจัดท าข้อมูลด้าน
น าเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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- การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ รอบที่ 2) และติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
และในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 
ผลการด าเนินงาน 

18 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รับการตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรณีปกติ 
รอบท่ี 2) และติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนและในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี ภูสีน้ า) และคณะฯ             
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และติดตามการจัดการเรียนการสอน และผลความส าเร็จ
ของการพัฒนาโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ผลการด าเนินงาน 

29 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมลงพ้ืนที่ให้การต้อนรับ ดร.  
สุภัทร จ าปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.เกศทิพย์ ศุภาวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และติดตามการจัดการเรียนการ
สอน และผลความส าเร็จของการพัฒนาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ภาพการด าเนินงาน 

  
  

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไมมี่ 
 

15. โครงการ การติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

9 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประชุมน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีในรอบปีงบประมาณ 2565 แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในกระบวนการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

     

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ    
ปัญหาอุปสรรค  

 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ          
ในบางกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี   

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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กิจกรรมที่ 2 การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพมัธยม 
กลุ่มนิเทศฯ ได้บูรณาการร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน (ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี ที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565) ที่ด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณภาพเน้นนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น” ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความปลอดภัย
ของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู  5. การเรียนการสอน 6. การวัด   
และประเมินผล 7. การนิเทศ ก ากับ และติดตาม และ 8. Big Data เพ่ือแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู 
ผู้บริหารและโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ในด้านวิชาการ โดยศึกษานิเทศก์ ได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนงานของ
โรงเรียน มีโครงการส าหรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนการด าเนินงาน
ด้านหลักสูตร เพ่ือให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา  ระหว่าง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับโรงเรียนพัฒนานิคม  
ผลการด าเนินงาน 

20 มกราคม 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากับโรงเรียนพัฒนานิคม โดยว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้ม
เจริญ นางณัฏฐินี หอมจันทร์ นายวรเทพ หอมจันทร์ และนางสาวสุนทรี จันทร์ส าราญ  มีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาแผนงาน โครงการและกิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษา การรองรับนักเรียนประถมศึกษา ที่จะมาเรียนต่อ 
และรองรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และรองรับนักเรียนที่จะไปเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง 
กลับคืนสู่ชุมชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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- การตรวจเยี่ยมและติดตาม site vitsit และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม ร่วมกับแผนการ

ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 

8 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีและโรงเรียนพัฒนานิคม (โรงเรียน
คุณภาพระดับมัธยม) รับการตรวจเยี่ยมและติดตาม site visit และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมร่วมกับ
แผนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีจากผู้อ านวยการส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา      
(นายภูธร จันทะหงส์ปุณยจรัสธ ารง) ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม 
ภาพการด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ 3 การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบาง
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี    

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

16. โครงการ ขับเคลื่อนคุณภาพทางวิชาการระดับสหวิทยาเขต (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติการ

จัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพแต่ละสหวิทยาเขต 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบาง
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี    

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

17. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและซักซ้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีรายงานการสังเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ฉบับ สถานศึกษา จ านวน 3 
แห่ง มีการวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างระดับ
ยอดเยี่ยม  
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
 

กิจกรรมที่ 2 เขียนรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี
การศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาด าเนินการดังนี้ 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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1. สถานศึกษา จ านวน 25 แห่ง ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
ภายในเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด รายมาตรฐานระดับดีขึ้นไป สรุปผลได้
ดังนี้มาตรฐานที่ 1 จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มาตรฐานที่ 2 จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
100 มาตรฐานที่ 3 จ านวน 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ฉบับ 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

กิจกรรมที่ 3 การวิจัยการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   

ปัญหาอุปสรรค  
 จ านวนศึกษานิเทศก์มีเพียง 1 คน ประกอบกับภาระงานจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในบาง
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ  
การบูรณาการท างานร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี    

สหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนาวิชาการในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 

18. โครงการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
(แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากร ไดร้ับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นและหาทางแก้ไขร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร    
ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้   
ตุลาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
ธันวาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ผ่านระบบ - Zoom 
5 มกราคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 
7 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
มีนาคม 2565 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน ผ่านระบบ - Zoom 
7 เมษายน 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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11 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
8 มิถุนายน 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
11 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนปิยะบุตร์ 
5 สิงหาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 
22 กันยายน 2565 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (โสต) โรงเรียนโคกกะเทียม 
ภาพการด าเนินงาน 

18 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้บริหารสัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 

   
 

   
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

   
 

     
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
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ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

  
 

         
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

 
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนปิยะบุตร์ 

   

     
 

ประชุมผู้บริหารสัญจร ครัง้ที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบ้านชีวิทยา 
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ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (โสต) โรงเรียนโคกกะเทียม 

 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ผลการด าเนินงาน 
2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 
28 ธันวาคม 2564 ประชุมบุข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 
24 มีนาคม 2565 ประชุมบุข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 

   
 

28 ธันวาคม 2564 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี 

    
 

24 มีนาคม 2565 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพม.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

19. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคาร

สถานที่ มีสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย มีภูมิทัศน์ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
เป็นส านักงานสีเขียวน่าอยู่ มีภาพลักษณ์ท่ีดี ปราศจากขยะและมลพิษ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุร ี
ผลการด าเนินงาน 

2 สิงหาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มอ านวยการ จัดประชุม      
การปรับปรุงภูมิทัศน์การใช้อาคารและพ้ืนที่บริเวณรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี      
นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางฐิติพัชร์ ดิษรัก 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย คณะครูและเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน  

  
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

20. โครงการ ขับเคลื่อนการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS) พร้อมทั้งระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) ครบทุก 25 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา จ านวน 60 คน  
ผลการด าเนินงาน 

5 มีนาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ



 

กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS) ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก นายนิพนท์ นนธิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายทองค า    
มากมี ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนนารีนุกูล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  และ         
นายนวพร เอ่ียมสะอาด พนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 เป็นคณะวิทยากร พร้อมนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนและข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ         
ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

* หมายเหตุ งบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ครั้งแรก 25,600 บาท แต่เนื่องด้วยมีการเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย   
จาก 60 คน เป็น 120 คน ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติใช้ เง ินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวนเงิน 17,900 บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        
43,500 บาท  
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

    
 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ   
ปัญหาอุปสรรค เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลท าให้

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

21. โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล (แผนปฏิบัติการ สพม.ลพบุรี) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การในสังกัด ได้รับเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ผลการด าเนินงาน 
- ประชุมเลื่อนเงินเดือนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

7 ตุลาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล         
จัดประชุมเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยประธานเครือข่ายฯ ผู้บริหาร ตัวแทน
ครู และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
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ภาพการด าเนินงาน 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 
ผลการด าเนินงาน 

25 ตุลาคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
เป็นประธาน ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย 
คณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
กิจกรรมที่ 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร/ครู/38 ค.(2)) 
ผลการด าเนินงาน 

3 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
จัดการต้อนรับรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (นายธีรสิทธิ สวัสดิ์) เนื่องในโอกาส
ย้ายมาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมีผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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กิจกรรมที่ 3 การสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว   
- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง 
ผลการด าเนินงาน 

22 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
จัดประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ตามองค์ประกอบตัวชี้วัดในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา (นายส ารวย วัฒนวงษ์) เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประเมินฯ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ภาพการด าเนินงาน 

    
 

   

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

25-26 ธันวาคม 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จ านวน 5 ต าแหน่ง ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อาคาร 7 
ภาพการด าเนินงาน 

 
 

     
 

 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
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- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 จ านวน 2 ต าแหน่ง 
ผลการด าเนินงาน 

22-23 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 ณ สนาม
สอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ภาพการด าเนินงาน 

   
 

   
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
 

- การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
ผลการด าเนินงาน 

24 กันยายน 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล        
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  ณ สนามสอบ
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525  
ภาพการด าเนินงาน ไม่มี 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 

 

**************************** 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนนิงานที่ประสบความส าเร็จ 
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ผลงานด้านนักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2565 
 

ระดับกระทรวง 
ตารางที่ 24 การประกวดค าขวัญ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 จัดโดย
กระทรวงวัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1. เด็กชายสริิวัฒนา  ทับทิมแดง 

 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/หนองม่วงวิทยา ชนะเลิศ ประกวดค าขวัญ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องใน

วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 (เงินรางวัล 
10,000 บาท พร้อมโล่รางวลั) 

ที่มา : ข้อมูลจากเพจเฟสบคุ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางที่ 25 การแต่งค าประพันธ์ กาพย์ฉบัง 16 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1. เด็กหญิงกุลภรณ ์ สะอาด 

 
มัธยมศึกษาตอนต้น/หนองม่วงวิทยา ชมเชย แต่งค าประพันธ์ กาพย์ฉบัง 16 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น (เกียรติบัตร) 
ที่มา : ข้อมูลจากเพจเฟสบุคส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 26 ผู้พัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 
2565 โครงงาน 5 กิจกรรมท าดี เพ่ือพ่อ (5 Project for King) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1. น.ส.ประภาสิริ  หนูฉ่ า  

 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ยางรากวิทยา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 

ถวายในหลวง” ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร) 

2. น.ส.สุธีกานต์  ทองอ่อน 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ยางรากวิทยา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง” ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร) 

3. น.ส.ธิษณามดี  ดูส่ันเทียะ 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ยางรากวิทยา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง” ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร) 

4. น.ส.ใบเตย เต็น 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ยางรากวิทยา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง” ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร) 

5. น.ส.วาสนา บัวลอย 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ยางรากวิทยา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง” ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร) 

6. นายเมษา  แก้วแช่ม 
 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5/ยางรากวิทยา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง” ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 
ปีการศึกษา 2565 (เกียรติบัตร) 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
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ระดับมหาวิทยาลัย 
ตารางที่ 27 การประกวดอ่านท านองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา (ปวช.)      
ชิงโล่เกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง “กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม” ครั้งที่ 1 ใต้โครงการการแข่งขัน
ทักษะภาษาไทยพ่อขุนราม งามภาษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1. น.ส.วรญัญา ปลากัดทอง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พระนารายณ ์ ชนะเลิศ (เกียรติบัตร พร้อมโล่เกยีรติยศ)   

ที่มา : ข้อมูลจากเพจเฟสบคุ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
 
 
 

ผลงานด้านผู้บริหาร ขา้ราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน่ 
ประจ าปี 2565 

 
ระดับชาติ/ประเทศ 
ตารางท่ี 28 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับชาติ/ประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน ประเภท รางวลัที่ได้รับ 
1. จ.ส.อ.จตรุงค์  กุลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองม่วง

วิทยา 
ผู้บริหาร คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร 

ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 
2. จ.ส.อ.จตรุงค์ กุลแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองม่วง

วิทยา 
ผู้บริหาร นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ

บริหาร ระดับดี  ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2565 

3. นางปราณี  ฉ่ าพ่ึง อดตีผู้อ านวยการโรงเรียนปยิะบุตร์ ผู้บริหาร คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

4. พรรณพร โพธิ์จันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนโคกตูมวิทยา ผู้บริหาร คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

5. นายประทวน  ก าจัดภัย ผู้อ านวยการโรงเรยีนโคกเจรญิวิทยา ผู้บริหาร คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

6. นายสิปปนนท์  คงอิ่ม ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยบาดาล
พิทยาคม 

ผู้บริหาร คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

7. นางณัฏฐินี หอมจันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยบาดาล
วิทยา 

ผู้บริหาร นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
บริหาร ระดับดี  ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2565 

8. นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อ านวยการโรงเรยีนท่าหลวง
วิทยาคม 

ผู้บริหาร นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
บริหาร ระดับดี  ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2565 

9. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ ์ ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ผู้บริหาร เพชรรัตนโกสินทร์ สาขาเพชรผู้น า
เกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

10. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ ์ ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ผู้บริหาร คนดีเด่นแห่งปี 2565 สาขาบุคคลผู้
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น 

11. นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ ์ ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ผู้บริหาร ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
พ.ศ.2565 สาขาข้าราชการศึกษา
ตัวอย่างดีเด่น 
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12. นายนฏกร  บุญล้อม ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ลพบุรี 

ผู้บริหาร ยกย่องเ ชิดชูเกียรติ ในฐานะรอง
ผู้ อ านวยการสถานศึกษาดี เด่ น 
ประจ าปี พ.ศ.2565  

13. นางจารุวรรณ ยังรักษา ครู/พิบูลวิทยาลัย ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

14. นางจิตติมา บญุเกื้อ ครู/บ้านหมี่วิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

15. นางนวนมณี วงษ์เทียน ครู/พระนารายณ์ ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

16. นางพรทิพย์ ทาสี   คร/ูโคกส าโรงวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

17. นางศิวลักษณ์ เจือจลุ คร/ูโคกส าโรงวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

18. น.ส.กาญจน์ทิพา ศรีสุคนธมิตร คร/ูบ้านข่อยวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

19. น.ส.จันทร์ฑติา บุญแท่ง คร/ูเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบรุีฯ 

ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

20. น.ส.ณัฐวดี ฤทัยแช่มชื่น คร/ูชัยบาดาลวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

21. น.ส.ปาริฉตัร แสนกาวิน คร/ูบ้านข่อยวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

22. น.ส.มุทิตา ย่องไทยสง คร/ูหนองม่วงวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

23. น.ส.ศุภรัตน์ ม่วงทอง คร/ูปิยะบุตร ์ ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

24. น.ส.ศุภวรรณ นาคเกษม คร/ูโคกเจรญิวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

25. น.ส.สุวรรณรักษ์ เพ็ชรหน ู คร/ูยางรากวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

26. นางสุภาพร ปิ่นงาม   คร/ูบ้านเบิกวิทยาคม ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

27. นายกิตติชัย เทียนไข คร/ูโคกเจรญิวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

28. น.ส.กรองทอง เลิศวิไลอนันต์กลุ คร/ูบ้านข่อยวิทยา ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ระดับดีมาก 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

29. นายกิตติศักดิ์ แก้วตา คร/ูหนองม่วงวิทยา ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ระดับดีมาก 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

30. นายวชิรวิทย์ เอ่ียมวิลยั คร/ูเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร์ ลพบรุีฯ 

ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ระดับดีมาก 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

31. นางนวนมณี วงษ์เทียน คร/ูพระนารายณ ์ ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จั ดการ เ รี ยนการสอน  ระดั บ ดี 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 
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32. นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบ คร/ูพัฒนานิคม ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จั ดการ เ รี ยนการสอน  ระดั บ ดี 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

33. นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุข คร/ูพัฒนานิคม ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จั ดการ เ รี ยนการสอน  ระดั บ ดี 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

34. นายยุทธชัย อินทรวงศ์ คร/ูบ้านเบิกวิทยาคม ครูผูส้อน นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการ
จั ดการ เ รี ยนการสอน  ระดั บ ดี 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 

35. นายสาธิต  ศรีวรรณะ ครูผู้ช่วย/ยางรากวิทยา ครูผูส้อน ผลงานวิจัย เรื่อง ศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ เพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์  

36. น.ส.สุนทรี จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ สพม.ลพบุร ี บุ ล า ก ร
ท า ง
การศึกษา 

คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับบุลากร
ทางการศึ กษา  ระดั บประ เทศ 

ประจ าปี 2565 
ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุม่นิเทศฯ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาลพบุร ี
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางท่ี 29 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับ สพฐ. ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1. นายกิตติศักดิ์ แก้วตา คร/ูหนองม่วงวิทยา ครูผูส้อน ชมเชย การแต่งค าประพันธ์ กาพย์

ฉบัง 16 ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษา
ปีท่ี 1-3 ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
(เกียรติบัตร) 

2. นางศิริพร ครองเคหา ครู/พระนารายณ ์ ครูผูส้อน “ครูดีในดวงใจ” ครั้งท่ี 19 ประจ าปี
การศึกษา 2565 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

ระดับภูมิภาค 
ตารางท่ี 30 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน ประเภท รางวัลที่ได้รับ 

1. น.ส.นลิาวรรณ กันทา คร/ูหนองม่วงวิทยา ครูผูส้อน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
(เกียรติบัตรเหรียญเงิน) 

2. น.ส.เมธาวี ตรีจักร คร/ูยางรากวิทยา ครูผูส้อน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ระดับช้ัน ม.4 – ม.6 
(เกียรติบัตรเหรียญทองแดง) 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

ระดับจังหวัด 
ตารางท่ี 31 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1. จ.ส.อ.จตรุงค์  กุลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา ผู้บริหาร ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ

พล เ รื อ น ดี เ ด่ น  ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 
ประจ าปี พ.ศ.2564 
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2. นายธีรพงษ์  ภูธร ผู้ อ านวยการ โรง เ รี ยนท่ าหลวง
วิทยาคม 

ผู้บริหาร ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการ
พล เ รื อ น ดี เ ด่ น  ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

3. นายธีรพงษ์  ภูธร ผู้ อ านวยการ โรง เ รี ยนท่ าหลวง
วิทยาคม 

ผู้บริหาร ผู้ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ จั ด
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่       
ผู้ประกอบวิชาชีพจนเป็นที่ประจักษ์ 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ตารางท่ี 32 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับ สพท. ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/โรงเรียน ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1. นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้ อ านวยการ โรง เ รี ยนท่ าหลวง

วิทยาคม 
ผู้บริหาร 

 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ผู้ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น (เกียรติ
บัตร) 

2. นายธีรพงษ์  ภูธร ผู้ อ านวยการ โรง เ รี ยนท่ าหลวง
วิทยาคม 

ผู้บริหาร ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ผู้ มี
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 

3. จ.ส.อ.จตรุงค์  กุลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา ผู้บริหาร คุรุชนคนคุณธรรม ส าหรับผู้บริหาร 
ประจ าปี 2564 

4. นางพรทิพย์  ทาสี ครู/โคกส าโรงวิทยา ครูผูส้อน คุ รุ ชนคนคุณธรรม  ส า หรั บ ค รู 
ประจ าปี 2564 

5. น.ส.ผาณิตนภิา เจริญมลู ครู/ยางรากวิทยา ครูผูส้อน โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”    
ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
ปีท่ี 16 ปีการศึกษา 2565  

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

 
ผลงานด้านสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2565 

 

ระดับชาติ/ประเทศ 
ตารางท่ี 33 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ/ประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1. พิบูลวิทยาลัย โครงงาน จิตอาสารุ่นใหม่ นักเรียนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ รางวัล

ดรีะดับประเทศ (เกียรติบัตร)  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. ท่าหลวงวิทยาคม ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-
2568) 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตารางท่ี 34 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1. พิบูลวิทยาลัย รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564 ยอดเยี่ยม 

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2. พระนารายณ์ รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564 ดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
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3. บ้านหมี่วิทยา รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564 ยอดเยี่ยม 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

4. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ  
ราชวิทยาลัย ลพบุรี 

รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564 ยอดเยี่ยม 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

5. ดงตาลวิทยา รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564 ดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

6. ท่าวุ้งวิทยาคาร รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2564 ดีเด่น 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

7. ท่าหลวงวิทยาคม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) อย่าง
ต่อเนื่อง (เกียรติบัตร) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
 

ระดับภูมิภาค 
ตารางท่ี 35 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับภูมิภาค ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1. หนองม่วงวิทยา สถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประจ าปี 2565 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
(เกียรติบัตรดีเด่น) 

คณะกรรมการการคัดเลือกระดับ
ภูมิภาค (สพป.กรุงเทพ) 

2. ยางรากวิทยา สถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจ าปี 2565 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
(เกียรติบัตรดีเด่น) 

คณะกรรมการการคัดเลือกระดับ
ภูมิภาค (สพป.กรุงเทพ) 

3. โคกส าโรงวิทยา ชมเชย อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) ประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ประจ าปี พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

4. โคกส าโรงวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 
ประจ าปี 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบรุ ี
 

ระดับจังหวัด  
ตารางท่ี 36 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1. ท่าหลวงวิทยาคม ชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation 
for Education : IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาจังหวัดลพบุรี (เกียรติบัตร) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

2. โคกส าโรงวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับมัธยมศึกษา (หญิงล้วน) 
ประกวดสวดมนต์หมู่สรร เสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจ าปี พ.ศ.2565 ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

3. ดงตาลวิทยา เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือ      
เนตรนารี จราจร ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัด 
(9-11 มีนาคม 2565) 

ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ตารางท่ี 37 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ระดับ สพท. ประจ าปี พ.ศ.2565 
ที ่ โรงเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 
1. ท่าหลวงวิทยาคม ดีเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2565 

โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวาย
ในหลวง” (เกียรติบัตร) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ที่มา : ข้อมูลจากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 





 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ที 152/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

............................................ 
 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 มาตรา 39 (4) 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของส่วนราชการ  เพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ซึ่งได้ด าเนินงานจัดการศึกษา            
ตามบทบาทหน้าที่กรอบภารกิจที่กฎหมายก าหนด นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้แผนงาน โครงการ เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา มีภารกิจต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้รับทราบถึงผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ครอบคลุมภารกิจงาน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ        
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1.1 น.ส.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี    ประธานที่ปรึกษา  
1.2 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี         ที่ปรึกษา  
1.3 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี             ที่ปรึกษา  

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ควบคุม ดูแลและเสนอแนะแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน  
2.1 นายธีรสิทธิ  สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ประธานกรรมการ 
2.2 นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงส์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ       กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.3 น.ส.สุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                
2.4 นางปาณิสรา  ตุลพันธุ์     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/หน่วยตรวจสอบภายใน 
2.5 น.ส.ยุวณัฐ อ าลา     นิติกรช านาญการ                      กรรมการ 
2.6 น.ส.สุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                         กรรมการ 
2.7 น.ส.ชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ     กรรมการ 
 
 

/2.8 น.ส.อุไรภรณ์  … 
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2.8 น.ส.อุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
                                ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน           
2.9 น.ส.โชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวม วิเคราะห์/สังเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

3. คณะกรรมการจัดท าเอกสาร  
3.1 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี   ประธานกรรมการ 
3.2 น.ส.อุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
                               ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน           
3.3 น.ส.โชติรส เทียนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
3.4 น.ส.วาสนา ปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลรายงานผลการด าเนินโครงการ เพ่ือจัดท าต้นฉบับ เรียบเรียง ตรวจทานเอกสาร 
ออกแบบปก จัดภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง น าลงในเอกสารให้เหมาะสมกับเนื้อหา ออกแบบจัดท าเอกสารรูปเล่ม    
ของรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
4.3 นายธีรสิทธิ สวัสดิ์      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ประธานกรรมการ 
4.3 นางปาณิสรา ตุลพันธุ์    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     กรรมการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
4.3 น.ส.ศรินยา น้อยวงค์ พนักงานราชการ           กรรมการ 
4.4 น.ส.จุฑาทิพย์ สารี พนักงานราชการ                    กรรมการ 
4.5 นางทัชชา เรือนงาม ลูกจ้างชั่วคราว                   กรรมการและเลขานุการ 
4.6 น.ส.ธันย์ชนก แย้มสว่าง ลูกจ้างชั่วคราว            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดท าเล่มเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ  
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์              
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 








