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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 

  “ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทาง
พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า“โภคภัณฑ์” 
ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึน 
 ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนที่ส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม          
ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming ) โดย
เกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Service ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า
ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง 
 แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาไทยส าหรับ ประเทศไทย 4.0 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการ
ขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลว่า หากย้อนมองไป
ในอดีต ยุค 1.0 คือการเกษตรกรรม , 2.0 คืออุตสาหกรรมเบา , 3.0 คืออุตสาหกรรมหนัก , 4.0 คือ
นวัตกรรม ดังนั้น การขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ทุกกระทรวงจ าเป็นต้องรู้ 
ตัวเองว่าท าไมต้องเปลี่ยนแปลง (Change) และปรับตัว ภาคการศึกษาก็เช่นเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็น ประเทศไทย 4.0 ที่ชัดเจน โดยเริ่มจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องสร้าง  
School 4.0 ตั้งแต่อนุบาล 1 - ม.6, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องสร้าง University 4.0 
ตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาเอก, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องสร้าง Vocation 4.0 ใน
ระดับ ปวช. - ปวส., ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก็ต้องช่วย
พัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กศน. ด้วย 

นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องค านึงถึง 4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วนคือ    
1) โครงสร้างการบริหารและงบประมาณ 2) การบริหารงานบุคคล 3) ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งสามด้านจะ
น าไปสู่ 4) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยความมีธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน โดยมีความเป็นมา ดังนี้ 
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วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศธ. ได้
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา  
จ านวน 41 ศูนย์ โดยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ประกอบด้วยจังหวัดล าปางและ
จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนด
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา จ านวน 18 กลุ่มและกรุงเทพมหานคร โดยเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งที่ 617/2552 
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 แต่งตั้งท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ล าปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต 1 เขต 2 และ
ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา นางจุรีย์ สร้อยเพชร  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนล าปางกัลยาณี  

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง เขต 1 ในฐานะผู้ใช้อาคารที่ราชพัสดุ 
ล าดับที่ ลป.2025 พิจารณาอนุญาตให้ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34         
(ล าปาง – ล าพูน) ใช้อาคารส านักงาน โดยขอแบ่งปันพ้ืนที่ใช้สอยอาคารดังกล่าวร่วมกับส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าปาง 

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต เพ่ือการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา และ
แต่งตั้งให้ นางจุรีย์ สร้อยเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และมีค าสั่งแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 
 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบความส าเร็จ 
มีผลการประเมินสูง เป็นตัวอย่างในการถอดประสบการณ์และให้ค าแนะน าในการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาบทบาทหน้าที่ ตัวบ่งชี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบเกียรติบัตรให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ARS : Action Plan Report System) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ 
(ได้คะแนน 4.79948) 
 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้    
นายสิทธิชัย มูลเขียน เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 วันที่ 23 – 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เด็กชายโสฬส กันทะวัง นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับเอเชีย ณ ประเทศ
ไต้หวัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ “The Best Poster Presentation Award” 
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 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เด็กชายโสฬส กันทะวัง นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี เป็น
ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนานาชาติ เรื่อง “The 
comparison of skeletal soil quality after being covered with different types of mulches 
to grow squash” ในงาน 19th GLOBE Annual Partner Meeting in Los Anges, California, USA
 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้    
นายทองปอนด์ สาดอ่อน เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

1) มีคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นล าดับที่ 8 
ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2557 

2) มีคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นล าดับที่ 9 
ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2557 
 3) มีผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ระหว่างปีงบประมาณ 
2554 – 2556 สูงต่อเนื่อง 
 4) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับแรก 3 ปี ต่อเนื่อง         
(ปีการศึกษา 2555 – 2557) 
 5) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับแรก 3 ปี ต่อเนื่อง     
(ปีการศึกษา 2555 – 2557) 
 6) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับแรก (ล าดับที่ 7) 

 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ล าดับที่ 6 โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน ได้ล าดับที่ 41 โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้ล าดับที่ 69 ในการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มี
คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจ าปี 2558 

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มอบโล่รางวัล
ให้นายกษิดินทร์ พัชระภัทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่สอบได้ 100 
คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2558 
 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับแรก 3 ปี ต่อเนื่อง        
(ปีการศึกษา 2556 – 2558) 
 2) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับ
แรก (ล าดับที่ 5)   
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 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายพิสิษฐ ค าบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัล
สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับเงิน ปีที่ 2 ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  

วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา เป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับนานาชาติๆ (Inter - city Robotic Olympiad 2016) ณ เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายทวีศักดิ์ ค้างศรี และนายวราวุฒิ แก้วสุรินทร์         
ผู้แข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Land and water Robot        

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
นายพิทยา ไชยมงคล เป็นผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 น าระบบคุณภาพการบริหารองค์กรที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและการ
กระจายอ านาจมาใช้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด เช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือการมาและกลับ 
การใช้เครือข่าย Line, Facebook 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายโสฬส กันทะวัง นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รับ
รางวัลตอบปัญหาคณิตศาสตร์จากอเมริกา 

วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2016 สนามชิงแชมป์ประเทศไทย 
รอบ Champ of the Champ เป็นการแข่งขันจากแชมป์แต่ละภาค 4 ภาค คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยไปแข่งขัน ณ เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559 น าระบบ My Office มาใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด 
 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 น าเทคนิค AAR (After Action Review) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาดูงาน เป็นการพูดคุยร่วมกันเพื่อสรุปผล เป็นการสรุปหลังการดูงานหรือ
การท าโครงการของส านักงานเขตหรือของโรงเรียน เพ่ือสะท้อนผลการปฏิบัติงานและน ามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 น าระบบ Video Conference มาใช้ในการบริหารคุณภาพ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด 
 วันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 35 ล าปาง-ล าพูน เรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ กรอบและ
แผนงานโครงการ แนวทางและเป้าหมาย การปฏิบัติโครงการโรงเรียนนวัตกร ณ touch star Resort 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขต 35 ล าปาง-ล าพูน เพ่ือการสร้างโรงเรียนนวัตกร ก าหนดเป้าหมายและแนวทางสู่
ความส าเร็จ ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ ณ หอประชุม มจร. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ สร้างความรู้
ความเข้าใจ “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคมออนไลน์” และขับเคลื่อน “โครงการการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนนวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้
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ธุรกิจพอเพียง” สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 35 (ล าปาง-ล าพูน) โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์เข้าร่วม 45 โรง ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 
 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูหัวหน้า
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองจาก 45 โรง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาสู่การมีสุขภาวะที่ดี ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดล าปาง  
 วันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน 
นวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง” เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 35 (รอบที่ 1) เพ่ือให้ผู้บริหารและ
คุณครูจาก 45 โรง  โดยแต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกครูเก่ง ครูดี ครูมีความสุข  จ านวน 3 - 5 คนต่อโรง         
ในการเตรียมความพร้อมให้คุณครูนวัตกรและสร้างแผนงานร่วมกัน  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดล าปาง 
 วันที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต 35 สถิติ
จังหวัดล าปาง และบริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น จ ากัดมหาชน พัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียน นักศึกษา 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาล าปาง 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนล าปางกัลยาณ ีจังหวัดล าปาง 
 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้เพ่ิมทักษะการใช้เทคโนโลยี
ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือการ
สร้างการส ารองข้อมูลบน Google Drive บนระบบปฏิบัติการ PC IOS และ Android 
 วันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประชุมปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SMSS) ให้กับโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ โรงเรียน       
บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง 
 วันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน 
นวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง” เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 35 (รอบที่ 2) ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดล าปาง 
 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการศูนยสาระการเรียน
ร/ูกิจกรรม จ านวน 30 ศูนยสาระ/กิจกรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู ของผู เรียน ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนวิท) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร จังหวัดล าปาง 
 วันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2560 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผูนิเทศและสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โรงเรียนละ 10 คน จ านวน 450 คน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ณ หองประชุมวร
กัญญาวลัย โรงเรียนล าปางกัลยาณี อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
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อ านาจหน้าที่   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น  
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10.  ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบล 
ต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054)350789-90 โทรสาร 
(054)350791  Website : www.secondary35.go.th 
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 พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ 

 จังหวัดล าปาง 

 จังหวัดล าปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ          
รองจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 

 
ทิศเหนือ   
     :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา 
ทิศใต้     
     :  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก    
     :  ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
ทิศตะวันตก    
     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าพูน 

 

 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 จังหวัดล าปางอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไปทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและใน
บริเวณตอนกลางของจังหวัด บางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณี
สัณฐานวิทยา จังหวัดล าปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้าง
ทีสุ่ดในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างล าปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ บริเวณตอนบน
ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ และอ าเภองาว บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่ง
แม่น้ า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัดได้แก่ พื้นที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมือง อ าเภอเกาะคา 
อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ 
พ้ืนที่อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก บางส่วนของอ าเภอเสริมงาม และอ าเภอแม่ทะ 
 ด้วยลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงท าให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อน          
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกัน
มากตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูร้อนยาวนาน 
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สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง (ตราประจ าจังหวัดล าปาง) 
 
 
 
 
 
 
 

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุล าปางหลวง 
 

 

จังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธินเป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 
องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัด
เชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ
ตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 

           

ทิศเหนือ    
     :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
ทิศตะวันออก   
     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง 
ทิศใต้    
     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าปางและตาก 
ทิศตะวันตก        
     :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

จ.ล ำปำง 
จ.เชยีงใหม ่

จ.ตำก 

จ.ล ำปำง 

จ.เชยีงใหม ่
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 สภาพทางภูมิศาสตร์ 

 จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,505.882 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุด
ประมาณ 43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร จังหวัดล าพูนตั้งอยู่ในภาคเหนือ           
ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่
เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด          
ในฤดูร้อน จังหวัดล าพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนมีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว และฤดูร้อนนั้นเป็นช่วงฤดูแล้งที่มี
ระยะเวลาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดูฝนอีก 6 เดือน อากาศไม่ร้อนเท่ากับในฤดูร้อนและ            
ไม่หนาวเย็นเท่าฤดูหนาว มีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น         
8 อ าเภอ 51 ต าบล 520 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. อ าเภอเมืองล าพูน 2. อ าเภอแม่ทา 3. อ าเภอบ้านโฮ่ง           
4. อ าเภอลี้  5. อ าเภอทุ่งหัวช้าง 6. อ าเภอป่าซาง 7. อ าเภอบ้านธิ  8. อ าเภอเวียงหนองล่อง 

 

สัญลักษณ์จังหวัดล าพูน (ตราประจ าจังหวัดล าพูน) 
 

 

 

 

 

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าพูน  
พ้ืนสีฟ้า ปักด้วยสีทอง    
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ภาพประกอบที่ 1  แสดงโครงสร้างองค์กรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชน คณะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                
และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 

ผช.ผอ. สพม. เขต 35 

สหวิทยาเขต 

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู ้

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ITEC) 

นิติกร 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
 

รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

ศูนย์
ประสานงานฯ 
จังหวัดล าพูน 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ 

ศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

ส านักงานเลขานุการ ผอ. สพม. เขต 35 โรงเรียน / ชุมชน / สังคม 



11 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 แสดงรูปแบบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มิติใหม่ 

 

สหวิทยาเขต  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้ 
 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง 
จ านวน 4 สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 3 สหวิทยาเขต 

 ได้แก่ 
     1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์  
     2. สหวิทยาเขตกัลยา 
     3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ 
     4. สหวิทยาเขตพญาวัง 
 

ได้แก่ 
     1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย  
     2. สหวิทยาเขตจามเทวี 
     3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย 
 

 

 

 

กรรมการบริหารสหวิทยาเขต 

ผช.ผอ. สพม. เขต 35 / ภาครฐั ภาคเอกชน 

SSP35 Vision OBEC Policy 

สหวิทยาเขตบญุวาทย ์ สหวิทยาเขตกัลยา สหวิทยาเขตเถินบุรินทร ์ สหวิทยาเขตพญาวงั 

SSP35  Strategies 

สหวิทยาเขตหริภญุชยั สหวิทยาเขตจามเทว ี สหวิทยาเขตศรีวิชัย 

ศูนย์สาระการเรียนรู ้15 ศูนย ์ สมป.จังหวดั 

ศูนย์ฯ
ล าพูน 
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สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง จ านวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย 
  1)  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    
  2)  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา          
  3)  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา                
  4)  โรงเรียนกิ่วลมวิทยา                
  5)  โรงเรียนสบจางวิทยา                  
  6)  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ           
  7)  โรงเรียนเมืองมายวิทยา        
  8)  โรงเรียนประชาราชวิทยา      

 2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย 
  1)  โรงเรียนล าปางกัลยาณี    
  2)  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร    
  3)  โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
  4)  โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม    
  5)  โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รชัมังคลาภิเษก   
  6)  โรงเรียนแม่สันวิทยา   

  3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย 
  1)  โรงเรียนเถินวิทยา    
  2)  โรงเรียนแม่ทะวิทยา              
  3)  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม           
  4)  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม         
  5)  โรงเรียนเวียงมอกวิทยา                 
  6)  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา          
  7)  โรงเรียนไหล่หินวิทยา        
  8)  โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี      
  9)  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม             
  10)  โรงเรียนแม่พริกวิทยา                           

 4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย 
  1)  โรงเรียนเมืองปานวิทยา    
  2)  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                     
  3)  โรงเรียนวังเหนือวิทยา                
  4)  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์          
  5)  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม             
  6)  โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา   
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สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูน จ านวน 3 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย  
1)  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร         

  2)  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน              
  3)  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม                                                       
  4)  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา      
    5)  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม                

2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย 
    1)  โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม           
  2)  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน             
  3)  โรงเรียนป่าซาง                         
  4)  โรงเรียนวชิรป่าซาง                    
  5)  โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม       

 3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย 
  1)  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง               
  2)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา    
  3)  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา                    
  4)  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม         
  5)  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา       
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ศูนยพ์ัฒนาสาระการเรียนรู้ 
 

ที ่ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 

1 ศูนย์ภาษาไทย ล าปางกัลยาณี ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
3 ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้างฉัตรวิทยา ป่าซาง 
4 ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  

(ERIC/ภาษาท่ี 2) 
ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

5 ศูนย์สังคมศึกษา  
(สังคม/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์) 

แม่เมาะวิทยา เวียงเจดีย์วิทยา 

6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
7 ศูนย์ศิลปะ  

(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์) 
ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

8 ศูนย์การงานอาชีพ  
(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหกรรม)  

ประชารัฐธรรมคุณ บ้านแป้นพิทยาคม 

9 ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
10 ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน  

(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ เวียงเจดีย์วิทยา 

11 ศูนย์บรรณารักษ์ (ห้องสมุด) ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
12 ศูนย์แนะแนว ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
13 ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล

และการวิจัยต่างๆ 
ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

14 ศูนย์ STEM บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
15 ศูนย์อาเซียน บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
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ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย หน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา  

ที ่ ปริมาณงาน จ านวน หน่วย 

1 บุคลากร สพม. 35   
      - ผู้บริหาร 6 คน 
      - 38 ค (1) 10 คน 
      - 38 ค (2) 41 คน 
      - พนักงานราชการ 2 คน 
      - ลูกจ้างประจ า 1 คน 
      - ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน 
 รวมจ านวน 74 คน 
2 จ านวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา   

      - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 43 คน 
      - รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 64 คน 
      - ครูผู้สอน 2,027 คน 
      - พนักงานราชการ 65 คน 
      - ครูอัตราจ้าง 86 คน 
      - ลูกจ้างประจ า 105 คน 
      - ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน 
 รวมจ านวน 2,404 คน 
3 จ านวนสถานศึกษา 46 โรงเรียน 
4 จ านวนห้องเรียน 1,052 ห้องเรียน 
5 จ านวนนักเรียน   

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18,078 คน 
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15,240 คน 
      - ปวช. 216 คน 
 รวมจ านวน 33,534 คน 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) แถลงนโยบาย แนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าต่อไป โดยมีนโยบายที่ส าคัญ คือ น้อมน าแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด  
 ส าหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มีใจความส าคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ       
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย           
ที่ดีงาม (Character Education)" 
 ส าหรับการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระองค์ได้ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ที่จะด าเนินการ 6 ด้าน 

1) ความม่ันคง เช่น หากในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหา
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ)  

2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
ท าให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น 

3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งส าคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย 

4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA 
แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่ า เพราะส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียน 
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังมีคะแนนต่ าจึงท าให้ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ต่ าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาด
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น ต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครู
ครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพ่ือท าการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
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5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่ส าคัญ อาทิ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น 

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เช่น การด าเนินการด้านต่างๆของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น 
 
นโยบายรัฐบาล 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 
มีนโยบายทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (*) 

 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน        
ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (*) 

           3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
           3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ 
ไว้แล้ว  

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (*) 

 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 

           4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้  
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โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
           4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา     
เป็นแนวทางหนึ่ง 
           4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
           4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม เข้าด้วยกันเพื่อให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ 
การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
           4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (*) 

 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (*) 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้  
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่าย
ที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท า ไว้ โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการ 
งบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงาน รวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืน
หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์            
อย่างย่ังยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ (*) 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ 
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  
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10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ 
การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง  ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุ าย   
ต่าง ๆ  

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

หมายเหตุ : (*) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 11 เรื่อง ได้แก่ 

1. ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  
2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  
3. ภายใน 1 ปี : จะท าครูให้ครบตามเกณฑ์  
   ภายใน 2 ปี : จะท าครูให้มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง 
   ภายใน 5-10 ปี : จะท าให้ครูตรงสาขา 
4. ภายใน 2 ปี : จะท าให้เด็กเรียนท่องจ า ในสิ่งที่ควรจ า และน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ 

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ครบทุกโรงเรียน  
5. ภายใน 5 ปี : จะท าให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and 

Mathematics) ครบทุกโรงเรียน  
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตก าลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ  
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม  
10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด  
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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วิสัยทัศน์  

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ าอย่างทั่วถึง          
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

 พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
1. ครู เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทาง

ด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนา
ครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช้
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL                 
ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  

3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้อง  
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง  
โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษา สู่สากล           
ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ เป็นเลิศ ทุ นให้ยืมสาขาขาดแคลน เช่น 
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก าหนดแนวทาง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมิน
หรือประกันคุณภาพ เป็นต้น  

5. ICT เพื่อการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น  

6. การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการ        
เข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
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นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ 
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผน
อนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง  เด็กพิการและด้อย
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพ่ือให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจ 
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพและไดม้าตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน  
องคก์รชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 
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10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
 พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเปูาประสงค์ ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ 

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร 

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่
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จุดเน้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปฐมบท : การปฏิรูปการบริหารจัดการมัธยมศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย 
ได้มาก” นั่นหมายถึง  การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค อุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึนไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  

ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น านโยบายของ
รัฐบาลไป ขับเคลื่อนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียน
คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการได้โดยคิด ค้น ท าโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตามศักยภาพ ของนักเรียน
ให้เกิดผลงานตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลต่อไป 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 4.0 
 

พันธกิจ (MISSION) 

 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต       
มีเปูาหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 

2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
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3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0    
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็น

เลิศตามหลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทาง   
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเปูาหมายชีวิต  
และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 4.0    
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร

จัดการทีเ่ป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ       

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผล 
 

วัฒนธรรมองค์กร 

SPM 35 one team 
 
ค่านิยมองค์กร 

เรารัก สพม. เขต 35 
 
ทิศทางพัฒนาการมัธยมศึกษาของ สพม. เขต 35 ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 

กลไกขับเคลื่อนได้ใช้โครงการโรงเรียนนวัตกร (Innovator’s School) เป็นกลไกลส าคัญ เพ่ือผลิตนักเรียน
ผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation) รองรับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง-ล าพูน) โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  

ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรม สื่อสาร
ได้สองภาษา รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองโลก  

มีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ มีการคิดวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 
โดยเพาะบ่มทางปัญญาให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ตามความถนัด ความสนใจ ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
Active Learning การเรียนเป็นกลุ่ม ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ผลงานนักเรียน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ จะมีการต่อ
ยอดไปสู่ธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการท างานที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการและล้ าหน้าทางความคิด พร้อมดึงศักยภาพที่มีมาผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

ต่อยอดนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใหม่ 
2) หลักการ 4 H  

Head ที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหา  

Heart ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ใฝุเรียนรู้ 
เป็นคนเก่ง มีความสุข มีเปูาหมายชีวิต ท าประโยชน์เพื่อสังคม  

Health สร้างเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย  
Hand ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ค้นหาศักยภาพของตนเองเรียนรู้  

3) ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
1.1.1 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตัวเอง มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 
1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นของในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
1.1.3 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ Active Learning มีการต่อ

ยอดไปสู่ธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
1.1.4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง   
1.1.5 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสุข 

ร่างกายแข็งแรง มีทักษะชีวิต มีเปูาหมายชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และห่างไกลยาเสพติด  
 
1.1.6 มีความรักชาติ มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึด

มั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1.7 ปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป ญญาไทย อนุรั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน  
สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สมาคมประธาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง-ล าพูน สมาคมครู
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง-ล าพูน สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

2.3 ประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.4 ส่งเสริมองค์กรนักเรียน สภานักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.5 ส่งเสริมการบริหารงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นแบบของครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามหลักของศาสตร์ Cognitive Science  

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 

2. ส่งเสริมการเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ให้เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ ( Creative 
Learning) ที่จะน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) ด้วยกลวิธีสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบ STEM 
Education, Active Learning, โครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมสร้างความตระหนัก, Problem-based Learning 
: PBL 

3. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อ านวยการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ค้นพบประเด็นปัญหาของสังคมเพ่ือให้เห็นบริบทของปัญหา มีความรู้ใช้แก้ปัญหาอย่างชัดเจน 

4. ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นความคิดมากกว่าการบอกความรู้ ตั้งค าถามให้คิด 
เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบ สร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 

5. ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้สร้างแรงจูงใจในการสร้างชุมชนแห่งความสงสัย กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ 
และอยากได้ค าตอบขึ้นในชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียน
อยากรู้ อยากหาค าตอบ และนักเรียนก็จะลงมือค้นหาค าตอบที่ตนสงสัยและอยากรู้เป็นกลุ่ม ค้นหาค าตอบผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (PBL) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็น
กลุ่มและลงมือปฏิบัติ 

6. สนับสนุนให้ครูสามารถใช้สื่อ multimedia และภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง ในการจัดการเรียนการสอน 
7. สนับสนุนให้ครูเป็นผู้ร่วมประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น  
8. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพ่ือน าไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) 
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9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Hardware 
Software Peopleware ที่ทันสมัยเพ่ือใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและ ปลอดภัย เช่น การ
ประชุม (Conference) การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Network Learning) การนิเทศ 
การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวัดผลและประเมินผล การอบรมพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบนิเทศ (DLTV)  

10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ การผลิต การ
บ ารุงรักษาสื่อ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์   

11. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
โครงการในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งเสริมการท างานของครูผู้เกษียณ ผู้มีจิตอาสา   

12. วางแผนอัตราก าลังและเกลี่ยข้าราชการครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
13. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ

ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์    
14. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่ ให้มี

สมรรถนะด้านการเป็นผู้น าการเรียนรู้ (Learning Leadership Competency) และสมรรถนะด้านการเป็นผู้น า
ทางวิชาการ และด้านบริหารจัดการ (Management Leadership) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและบริบท เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม. เขต 35 จัดการศึกษาโดยใช้แนวทางและมาตรการในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานของสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มี
คุณภาพการศึกษาสูง โรงเรียนมีความสามารถในการร่วมมือท างานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้ประเทศไทยด ารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้ทัน สมศักดิ์ศรีเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อย
อาศัย และช่วยเหลือซึ่งกันละกัน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาของคุณภาพผู้เรียน ตามหลักพหุปัญญา ตามหลักการของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
ดังนี้ 

1) ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence)  
 ความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้
ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเปูาหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอ่ืนเข้าใจได้ดี เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย 
  

2) ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence)  
 ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล คิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์  

3) ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence)    
ความสามารถในการเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเต้น  
4) ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence)  
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 ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนากร และน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น จิตรกร  ประติมากร 
สถาปนิก ดีไซเนอร์  

5)  ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence)  
 ความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง  

6) ความฉลาดในด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal intelligence) 
 ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิด เจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต              
สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงของผู้อ่ืน และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้ให้ค าปรึกษา นักการเมือง ผู้น า
ทางศาสนา ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา 
 7) ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)  
 ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายใน ตระหนักรู้ภายในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง 
ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่นมักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือ
นักวิจัย   
 8) ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
 ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติ 
มีความไวในการสังเกต คาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักส ารวจ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรเทียบเคียงสากล ส่งเสริมการจัดหลักสูตรวิชาสามัญ ควบคู่ไปกับ
หลักสูตรทักษะวิชาอาชีพไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการจัดเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียน แผนการ
เรียน การจัดการเรียนรู้โดยลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูดาวน์โหลดเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

3. พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล  

4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) และระดับ
นานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  

5. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
6. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรเทียบเคียงสากล เช่น STEM, AP , EP, MEP, SME , สสวท., Education 

HUB, BUFFER SCHOOL, SISTER SCHOOL และห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยพ้ืนฐาน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือเหมาะสมและสนับสนุนให้

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สะอาด สวย สดชื่น เขียว ร่มรื่น ปลอดภัย และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสาธิต 
อาคารประกอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

1. สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยใช้เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอน
รายวิชาอาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานอื่น ในรูปแบบประชารัฐเพ่ือระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม กับความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือ
ความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก เช่น ส่งเสริมรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางโรงเรียนนวัตกร  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น 
DLIT ,Youtube   

กลยุทธ์ที่ 4 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

 1. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย สหวิทยาเขต วิชาชีพทุก
ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
     3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการมากกว่าเพียงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการ มีทักษะการ
ด าเนินชีวิต การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะจากการปฏิบัติเป็นเลิศ ที่ล้วนแล้วเป็นทักษะที่เอ้ือต่อ
เปูาหมาย Thailand 4.0 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

1. ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เช่น 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง  

2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) ค านึงถึงความยืดหยุ่นในการด าเนินการ
ที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันขององค์กรทั้ง 7 ข้อ ได้แก่  

2.1 การน าองค์กร (Leadership) โดยผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

  2.2 กลยุทธ์ (Strategy) จัดท ากลยุทธ์และน าไปปฏิบัติ 
 2.3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) รับฟังและประเมินความพึง
พอใจ การสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement ,Analysis and Knowledge 
Management) วัด วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสินทรัพย์ทางความรู้ เพ่ือปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษา  
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2.5 บุคลากร (Workforce) สร้างขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อม
ที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ปฏิบัติการของสถานศึกษา 

2.6 การปฏิบัติการ (Operations) ออกแบบจัดการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างนวัตกรรมของการ
จัดการหลักสูตร และกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท า
ให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

2.7 ผลลัพธ์ (RESULTS) ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านหลักสูตรและกระบวนการ ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบุคลากร ด้านการน าองค์กรและ
ด้านก ากับดูแลองค์กร และด้านการเงินและตลาดของสถานศึกษา เปรียบเทียบกับผู้แข่งขันที่เสนอ
หลักสูตรคล้ายคลึงกันได ้

 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้ Software เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (S-PBB) และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
 5. พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนนิติบุคคลตามรูปแบบ School Based Management : SBM 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
   7.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต ศูนย์
พัฒนาสาระกลุ่มการเรียนรู้ สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้บริหาร เกษียณเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เครือขา่ยอุดมศึกษา เช่น สถาบันรามจิตติของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และเครือข่าย
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร  

7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
7.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ ของ

สถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
7.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนา และ

ช่วยเหลือสถานศึกษา  
 8. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย Thailand 4.0     
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ
องค์กร พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันสมัย และพร้อมใช้ ส าหรับ
การบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ระหว่างสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมการจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ชัดเจน 
ถูกต้อง และถือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ มีความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม  เป็นธรรม 
ปราศจากคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาลและเขตสุจริต 

6. ส่งเสริมปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพ ความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ 
7. ส่งเสริมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถ

น าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพดี การบริหารจัดการ

สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
9. พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้พัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร  

10. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีสถานที่ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (นโยบาย 20 ข้อ) 

1. น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง มีความรู้ คู่คุณธรรม 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 

2. ให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความสามารถพิเศษ เปูาหมายชีวิต มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความถนัด

และความสนใจของนักเรียน (เก่ง 7 ประการ คือ เก่งภาษา เก่งตรรกะ-คณิตศาสตร์ เก่งมิติสัมพันธ์ เก่งการเคลื่อนไหว
เก่งดนตรี เก่งมนุษย์สัมพันธ์ เก่งรู้จิตใจของตนเอง) 

4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลโลก เช่น ช่วยงานพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนและสังคม  
5. สวดมนต์แบบยาวท านองสรภัญญะ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีการฝึกปฏิบัติสมาธิเป็นประจ า 
6. ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามความสนใจของนักเรียน   
7. ครูมีกลวิธีสอนที่หลากหลาย มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 

4.0 เช่น ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ,PBL และ Active Learning   
8. สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง เสริมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ และลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนของคร ู

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์เครื่องแบบราชการ วันพุธกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัน
ศุกร์ชุดผ้าไทยพ้ืนเมือง หรือตามโอกาสพิเศษ 

10. มีครูเวร รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและช่วงเลิกเรียน    
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11. มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและของบริบทพ้ืนที่ (ABE) 
12. ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางโรงเรียนนวัตกร  
13. พัฒนาระบบ Infrastructures และแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 

ประเทศไทย 4.0  
14. ส่งเสริมการบริหารงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
15. จัดบรรยากาศโรงเรียนให้เป็นสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
16. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากรมาพัฒนา

การศึกษา 
17. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (S-PBB) ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
18. มีระบบการบริหารจัดการ มีความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก

คอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาลและเขตสุจริต 
19. ส่งเสริมปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพ ความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ 
20. ส่งเสริมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับ 11 นโยบายส าคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ 4 กลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

5 ยุทธศาสตร์ 
สพม. เขต 35 

11 นโยบายส าคัญ 
ศธ. 

จุดเน้น6ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

4 กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นของใน
ศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
 

ข้อ 1, 4, 5, 6, 7, 9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3, 
4, 5 

กลยุทธ์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่
ประเทศไทย 4.0 
 

ข้อ 2, 3, 10 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 
4 

กลยุทธ์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและ
บริบท เพ่ือเพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ข้อ 1, 8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 5  กลยุทธ์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

ข้อ 10, 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กร
คุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ข้อ 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 4 
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บทที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

การบริหารแผนปฏิบัติการ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ดังนี้  
 1. งบประมาณบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามความจ าเป็นพื้นฐาน  
 2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  
 
เงื่อนไขความส าเร็จ  

 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
อย่างเป็นระบบ  
 3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้       
ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้บุคลากรทุกระดับ
รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 6. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 
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กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย การ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติ
การให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์  

4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด  
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจ าปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  
  
  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดให้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการบริหาร
งบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับจุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 
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