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คำนำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขต
พื้น ที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษา เขต 35 ให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมาย ตลอดจนเป็ นกรอบในการติด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
แผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลาปาง ในคราว
ประชุม ครั้ งที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 และได้ ปรับรายละเอียดตามที่ส านั ก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข้อมูล
รายละเอียดรายการ/โครงการ/กิจกรรมของสานักต่างๆไว้ และได้มีการประชุมพิจารณาบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรม ให้ สอดคล้องกับแผนเพิ่มประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการบริหาร
จัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

(นายพิทยา ไชยมงคล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
“ประเทศไทย 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ที่มีภารกิจ
สาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ 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
เน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนที่สาคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม
ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming ) โดย
เกษตรกรต้องร่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็น ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ และรัฐต้องให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ
Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Service ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า
ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง
แนวทางขับเคลื่ อนการศึกษาไทยสาหรับ ประเทศไทย 4.0 รมว.ศึกษาธิการ กล่ าวถึงการ
ขับเคลื่อนบริบทคนไทยไปสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลว่า หากย้อนมองไป
ในอดี ต ยุ ค 1.0 คื อ การเกษตรกรรม, 2.0 คื อ อุ ต สาหกรรมเบา, 3.0 คื อ อุ ต สาหกรรมหนั ก , 4.0 คื อ
นวัตกรรม ดังนั้น การขับเคลื่อนบริบทของภาครัฐเข้าสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ทุกกระทรวงจาเป็นต้องรู้
ตัวเองว่าทาไมต้องเปลี่ยนแปลง (Change) และปรับตัว ภาคการศึกษาก็เช่นเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ
ต้องมีแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการเป็น ประเทศไทย 4.0 ที่ชัดเจน โดยเริ่มจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน/ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ต้ อ งสร้ า ง
School 4.0 ตั้งแต่อนุบาล 1 - ม.6, สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องสร้าง University 4.0
ตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาเอก, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องสร้าง Vocation 4.0 ใน
ระดับ ปวช. - ปวส., สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ก็ต้องช่วย
พัฒนานวัตกรรมและทักษะอาชีพให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กศน. ด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการต้องคานึงถึง 4 ประเด็นปฏิรูปเร่งด่วนคือ
1) โครงสร้างการบริหารและงบประมาณ 2) การบริหารงานบุคคล 3) ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้งสามด้านจะ
นาไปสู่ 4) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้วยความมีธรรมาภิบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลาปางและจังหวัดลาพูน โดยมีความเป็นมา ดังนี้
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วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศธ. ได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
จานวน 41 ศูนย์ โดยศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 34 ประกอบด้วยจังหวัดลาปางและ
จังหวัด ล าพูน ตั้งอยู่ ที่ อาเภอเมือง จั งหวัดล าปาง และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนด
เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา จานวน 18 กลุ่มและกรุงเทพมหานคร โดยเครือข่ายการนิเทศการ
มัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง และแม่ฮ่องสอน
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาสั่งที่ 617/2552
ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 แต่งตั้งที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาพูน เขต 1 เขต 2 และ
ประธานคณะกรรมการศูนย์ ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา นางจุรีย์ สร้อยเพชร ผู้ อานวยการ
โรงเรียนลาปางกัลยาณี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1 ในฐานะผู้ใช้อาคารที่ราชพัสดุ
ล าดั บ ที่ ลป.2025 พิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ศู น ย์ ป ระสานงานการจั ด การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ศู น ย์ ที่ 34
(ลาปาง – ลาพูน) ใช้อาคารสานักงาน โดยขอแบ่งปันพื้นที่ใช้สอยอาคารดังกล่าวร่วมกับสานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลาปาง
วั น ที่ 18 สิ ง หาคม พ.ศ. 2553 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ป ระกาศแบ่ ง เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา จานวน 42 เขต เพื่อการบริ หารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา และ
แต่งตั้งให้ นางจุรีย์ สร้อยเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนลาปางกัลยาณี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และมีคาสั่งแต่งตั้งให้ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 ถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาสั่งแต่งตั้งให้
นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ เป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
มีผ ลการประเมิ น สู ง เป็ น ตั ว อย่ างในการถอดประสบการณ์ แ ละให้ ค าแนะนาในการศึ ก ษาวิจั ย เรื่ อ ง
การศึกษาบทบาทหน้าที่ ตัวบ่งชี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ARS : Action Plan Report System) เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ
(ได้คะแนน 4.79948)
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาสั่งแต่งตั้งให้
นายสิทธิชัย มูลเขียน เป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วันที่ 23 – 26 เมษายน พ.ศ. 2558 เด็กชายโสฬส กันทะวัง นักเรียนโรงเรียนลาปางกัลยาณี
เป็น ตัว แทนประเทศไทย เข้าร่ว มน าเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับเอเชีย ณ ประเทศ
ไต้หวัน และได้รับรางวัลชนะเลิศ “The Best Poster Presentation Award”
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วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เด็กชายโสฬส กันทะวัง นักเรียนโรงเรียนลาปางกัลยาณี เป็น
ตัว แทนประเทศไทย เข้าร่ วมนาเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อม ระดับ นานาชาติ 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 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาสั่งแต่งตั้งให้
นายทองปอนด์ สาดอ่อน เป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1) มีคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลาดับที่ 8
ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2557
2) มีคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นลาดับที่ 9
ของประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา
2557
3) มีผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ ระหว่างปีงบประมาณ
2554 – 2556 สูงต่อเนื่อง
4) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ลาดับแรก 3 ปี ต่อเนื่อง
(ปีการศึกษา 2555 – 2557)
5) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ลาดับแรก 3 ปี ต่อเนื่อง
(ปีการศึกษา 2555 – 2557)
6) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ลาดับแรก (ลาดับที่ 7)
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้ลาดับที่ 6 โรงเรียนจักรคาคณาทร
จังหวัดลาพูน ได้ลาดับที่ 41 โรงเรียนลาปางกัลยาณี ได้ลาดับที่ 69 ในการจัดอันดับ 100 โรงเรียนที่มี
คุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจาปี 2558
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มอบโล่รางวัล
ให้นายกษิดินทร์ พัชระภั ทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่สอบได้ 100
คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ลาดับแรก 3 ปี ต่อเนื่อง
(ปีการศึกษา 2556 – 2558)
2) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ลาดับ
แรก (ลาดับที่ 5)
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วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายพิสิษฐ คาบุรี ผู้อานวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัล
สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (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 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาสั่งแต่งตั้งให้
นายพิทยา ไชยมงคล เป็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นาระบบคุณภาพการบริหารองค์กรที่เน้นหลักธรรมาภิบาลและการ
กระจายอานาจมาใช้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด เช่น ระบบสแกนลายนิ้วมือการมาและกลับ
การใช้เครือข่าย Line, Facebook
วันที่ 1 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 นายโสฬส กันทะวัง นักเรียนโรงเรียนลาปางกัลยาณี ได้รับ
รางวัลตอบปัญหาคณิตศาสตร์จากอเมริกา
วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน 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 นาระบบ My Office มาใช้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นาเทคนิค AAR (After Action Review) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาดูงาน เป็นการพูดคุยร่วมกันเพื่อสรุปผล เป็นการสรุปหลังการดูงานหรือ
การทาโครงการของสานักงานเขตหรือของโรงเรียน เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานและนามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นาระบบ Video Conference มาใช้ในการบริหารคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 35 ลาปาง-ลาพูน เรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ กรอบและ
แผนงานโครงการ แนวทางและเป้าหมาย การปฏิบัติโครงการโรงเรียนนวัตกร ณ touch star Resort
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 35 ลาปาง-ลาพูน เพื่อการสร้างโรงเรียนนวัตกร กาหนดเป้าหมายและแนวทางสู่
ความสาเร็จ ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ ณ หอประชุม มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์ สร้างความรู้
ความเข้าใจ “โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
สังคมออนไลน์” และขับเคลื่อน “โครงการการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนนวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้
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ธุรกิจพอเพียง” สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 (ลาปาง-ลาพูน) โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูคอมพิวเตอร์เข้าร่วม 45 โรง ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลาปาง
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีครูหัวหน้า
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและตัวแทนผู้ปกครองจาก 45 โรง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาสู่ การมีสุ ขภาวะที่ดี ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลาปาง
วันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
นวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง” เขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 (รอบที่ 1) เพื่อให้ผู้บริหารและ
คุณครูจาก 45 โรง โดยแต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกครูเก่ง ครูดี ครูมีความสุข จานวน 3 - 5 คนต่อโรง
ในการเตรี ย มความพร้ อ มให้ คุ ณ ครู น วั ตกรและสร้ างแผนงานร่ ว มกัน ณ โรงเรี ย นเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษา
พัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลาปาง
วันที่ 21 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษา เขต 35 สถิติ
จังหวัดลาปาง และบริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น จากัดมหาชน พัฒนาศักยภาพเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาลาปาง 4.0 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลาปางกัลยาณี จังหวัดลาปาง
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยี
ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อการ
สร้างการสารองข้อมูลบน Google Drive บนระบบปฏิบัติการ PC IOS และ Android
วัน ที่ 28 - 29 มี น าคม พ.ศ. 2560 ประชุม ปฏิ บั ติ ก ารระบบสนั บสนุ น การบริห ารจั ด การ
สถานศึกษา (SMSS) ให้กับโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง
วันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
นวัตกรโดยรูปแบบการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง” เขตพื้นที่การศึกษา เขต 35 (รอบที่ 2) ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลาปาง
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการศูนยสาระการเรียน
รู/กิจกรรม จานวน 30 ศูนยสาระ/กิจกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการประเมิน ผลการเรีย นรู ของผู เรียน ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง (พัฒ นวิท)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร จังหวัดลาปาง
วันที่ 7 - 8 เมษายน พ.ศ. 2560 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู นิเทศและสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) โรงเรียนละ 10 คน จานวน 450 คน
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ณ หองประชุมวร
กัญญาวลัย โรงเรียนลาปางกัลยาณี อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
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อานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้ งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ด าเนิ น การและประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติร าชการทั่ว ไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สภาพทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตาบล
ต้ น ธงชั ย อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปาง รหั ส ไปรษณี ย์ 52000 โทรศั พ ท์ (054)350789-90 โทรสาร
(054)350791 Website : www.secondary35.go.th
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พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ
รองจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับ
จังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา
ทิศใต้
: ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก
: ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ จังหวัดลาพูน

สภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดลาปางอยู่สูงจากระดับน้าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไปทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและใน
บริเวณตอนกลางของจังหวัด บางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณี
สัณฐานวิทยา จังหวัดลาปางมีพื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้าง
ทีส่ ุดในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่างลาปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ บริเวณตอนบน
ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมือง
อาเภอแจ้ห่ม อาเภอวังเหนือ และอาเภองาว บริเวณตอนกลางของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่ง
แม่น้า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญของจังหวัดได้แก่ พื้นที่อาเภอห้างฉัตร อาเภอเมือง อาเภอเกาะคา
อาเภอแม่ทะ และอาเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัด เป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่ งหญ้า ได้แก่
พื้นที่อาเภอเถิน อาเภอแม่พริก บางส่วนของอาเภอเสริมงาม และอาเภอแม่ทะ
ด้ว ยลั กษณะพื้น ที่ซึ่ งเป็ น แอ่งก้ นกระทะดั งกล่ า ว จึง ทาให้ มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมือ งร้อ น
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกัน
มากตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูร้อนยาวนาน
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สัญลักษณ์จังหวัดลาปาง (ตราประจาจังหวัดลาปาง)

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลาปางหลวง

จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูนตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 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 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริ ญของภาคเหนือ
ตอนบนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง หรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
จ.เชียงใหม่

ทิศเหนือ
: ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก
: ติดต่อกับ จังหวัดลาปาง
ทิศใต้
: ติดต่อกับ จังหวัดลาปางและตาก
ทิศตะวันตก
: ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

จ.ลำปำง

จ.ลำปำง
จ.ตำก
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สภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดลาพูนเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมด 4,505.882 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุด
ประมาณ 43 กิโ ลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโ ลเมตร จังหวัดล าพูนตั้งอยู่ในภาคเหนื อ
ซึ่งตาแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว แต่
เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด
ในฤดูร้อน จังหวัดลาพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกั นอย่างเด่นชัด 3 ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
เมษายนมี อ ากาศร้ อ น ช่ ว งเดือ นพฤษภาคมถึ ง เดื อนตุ ล าคมจะมีฝ นตกชุ กเป็ นฤดู ฝ น และช่ว งเดื อ น
พฤศจิ ก ายนถึ ง เดือ นกุม ภาพัน ธ์ มี อากาศหนาวเย็ นเป็ นฤดู ห นาว และฤดู ร้ อ นนั้ น เป็น ช่ ว งฤดู แล้ ง ที่ มี
ระยะเวลาติดต่อกัน ประมาณ 6 เดือน ในช่วงฤดู ฝนอีก 6 เดือน อากาศไม่ร้อนเท่ากับในฤดูร้อนและ
ไม่หนาวเย็นเท่าฤดูหนาว มีอุณหภูมิปานกลางอยู่ระหว่างสองฤดูดังกล่าว แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น
8 อาเภอ 51 ตาบล 520 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. อาเภอเมืองลาพูน 2. อาเภอแม่ทา 3. อาเภอบ้านโฮ่ง
4. อาเภอลี้ 5. อาเภอทุ่งหัวช้าง 6. อาเภอป่าซาง 7. อาเภอบ้านธิ 8. อาเภอเวียงหนองล่อง
สัญลักษณ์จังหวัดลาพูน (ตราประจาจังหวัดลาพูน)

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลาพูน
พื้นสีฟ้า ปักด้วยสีทอง
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

คณะที่ปรึกษา

องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ/ภาคเอกชน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผช.ผอ. สพม. เขต 35

หน่วยตรวจสอบภายใน

สหวิทยาเขต

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ITEC)

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

นิติกร

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

สานักงานเลขานุการ ผอ. สพม. เขต 35

กลุ่ม
อานวยการ

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการ
ศึกษา

รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ศูนย์
ประสานงานฯ
จังหวัดลาพูน

โรงเรียน / ชุมชน / สังคม

ภาพประกอบที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ผช.ผอ. สพม. เขต 35 / ภาครัฐ ภาคเอกชน
SSP35 Vision

OBEC Policy

SSP35 Strategies

ศูนย์สาระการเรียนรู้ 15 ศูนย์

สมป.จังหวัด

กรรมการบริหารสหวิทยาเขต
สหวิทยาเขตบุญวาทย์

สหวิทยาเขตกัลยา

สหวิทยาเขตหริภญ
ุ ชัย

ศูนย์ฯ
ลาพูน

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
สหวิทยาเขตจามเทวี

สหวิทยาเขตพญาวัง
สหวิทยาเขตศรีวิชัย

ภาพประกอบที่ 2 แสดงรูปแบบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มิติใหม่
สหวิทยาเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีสหวิทยาเขตในสังกัด ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง
จานวน 4 สหวิทยาเขต
ได้แก่
1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์
2. สหวิทยาเขตกัลยา
3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์
4. สหวิทยาเขตพญาวัง

สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน
จานวน 3 สหวิทยาเขต
ได้แก่
1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย
2. สหวิทยาเขตจามเทวี
3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย
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สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง จานวน 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) โรงเรียนลาปางกัลยาณี
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
4) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
5) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
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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สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน จานวน 3 สหวิทยาเขต ดังนี้
1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
2) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
3) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
4) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
5) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
3) โรงเรียนป่าซาง
4) โรงเรียนวชิรป่าซาง
5) โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
2) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
3) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
4) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
5) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
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ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้
ที่

ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้

1
2
3
4

ศูนย์ภาษาไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์คณิตศาสตร์
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ
(ERIC/ภาษาที่ 2)
ศูนย์สังคมศึกษา
(สังคม/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์)
ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา
ศูนย์ศิลปะ
(ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์)
ศูนย์การงานอาชีพ

5
6
7
8

จังหวัดลาปาง

จังหวัดลาพูน

ลาปางกัลยาณี
บุญวาทย์วิทยาลัย
ห้างฉัตรวิทยา
ลาปางกัลยาณี

ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ป่าซาง
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

แม่เมาะวิทยา

เวียงเจดีย์วิทยา

บุญวาทย์วิทยาลัย
ลาปางกัลยาณี

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

ประชารัฐธรรมคุณ

บ้านแป้นพิทยาคม

(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหกรรม)

9 ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
10 ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)
11 ศูนย์บรรณารักษ์ (ห้องสมุด)
12 ศูนย์แนะแนว
13 ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล
และการวิจัยต่างๆ
14 ศูนย์ STEM
15 ศูนย์อาเซียน

บุญวาทย์วิทยาลัย
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ เวียงเจดีย์วิทยา
ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี
ลาปางกัลยาณี

จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

บุญวาทย์วิทยาลัย
บุญวาทย์วิทยาลัย

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
จักรคาคณาทรจังหวัดลาพูน

15

ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย หน่วยงาน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ที่
1 บุคลากร สพม. 35
- ผู้บริหาร
- 38 ค (1)
- 38 ค (2)
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว
2

3
4
5

ปริมาณงาน

รวมจานวน
จานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
- ครูผู้สอน
- พนักงานราชการ
- ครูอัตราจ้าง
- ลูกจ้างประจา
- ลูกจ้างชั่วคราว
รวมจานวน
จานวนสถานศึกษา
จานวนห้องเรียน
จานวนนักเรียน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวช.
รวมจานวน

จานวน

หน่วย

6
10
41
2
1
14
74

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

43
64
2,027
65
86
105
14
2,404
46
1,052

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
โรงเรียน
ห้องเรียน

18,078
15,240
216
33,534

คน
คน
คน
คน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ) แถลงนโยบาย แนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าต่อไป โดยมีนโยบายที่สาคัญ คือ น้อมนาแนวพระราชดาริ และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ใส่เกล้าฯ และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด
สาหรับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
มีใจความสาคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสั ย
ที่ดีงาม (Character Education)"
สาหรับการสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน
1) ความมั่นคง เช่น หากในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ไม่สงบก็จะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา หรือกรณีปัญหา
โรงเรียนในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (โรงเรียนชายขอบ)
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมให้คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ อาทิ การส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ หรือการอาชีวศึกษาแนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งจะ
ทาให้การอาชีวศึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศมากขึ้น
3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กเล็กในระดับ Pre-school เป็นสิ่งสาคัญ
มาก เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผลมากที่สุด นอกจากนี้ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาครูด้วย
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อาทิ การประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA ซึ่งคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของเด็กไทยยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่หากดูคะแนน
สูงสุดของเด็กไทยในแต่ละวิชา พบว่ามีคะแนนมากกว่านักเรียนสิงคโปร์ ที่ได้อันดับหนึ่งจากการประเมินผล PISA
แต่การที่คะแนนเฉลี่ย PISA ของเด็กไทยได้อันดับต่า เพราะส่งทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมิน รวมถึงโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งหลายโรงเรียนยังมีคะแนนต่าจึงทาให้ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ต่าลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้าทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนในชนบทที่ยังขาด
การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้น ต้องกลับไปพิจารณาว่าโรงเรียนเหล่านั้นยังขาดอะไรบ้าง เช่น ขาดครูกี่คน มีครู
ครบชั้นหรือไม่ ครูสอนไม่ตรงสาขา เป็นต้น เพื่อทาการสนับสนุนและแก้ปัญหาได้ตรงจุด
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5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายโครงการที่สาคัญ อาทิ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายโรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น
6) การปรั บสมดุ ล และพั ฒนาระบบการบริ หารจัด การภาครั ฐ เช่ น การด าเนิ น การด้า นต่า งๆของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นต้น
นโยบายรัฐบาล
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คาแถลงนโยบายของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
มีนโยบายทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (*)
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติ โดยไม่คานึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงาน
ทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (*)
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความ
เข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบ ความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ไว้แล้ว
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (*)
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้
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โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับ
พื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒ นาคนทุกช่ว งวัย โดยส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ มีความรู้และทักษะใหม่ที่ส ามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้ สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยี สารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสาคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภู มิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่ อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (*)
5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬา มีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ
จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (*)
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกาหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่าย
ที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้ โดยนา
หลั กการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการ
งบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงาน รวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืน
หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความ
โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพือ่ ช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9. การรัก ษาความมั่น คงของฐานทรั พยากร และการสร้ า งสมดุลระหว่า งการอนุรั กษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริ มการบริ หารราชการแผ่น ดิน ที่มีธ รรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ (*)
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืด
ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้
เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใ ช้บริการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไป
ตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
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10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One
Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุ าย
ต่าง ๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และ
เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
หมายเหตุ : (*) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 11 เรื่อง ได้แก่
1. ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน 1 ปี : จะทาครูให้ครบตามเกณฑ์
ภายใน 2 ปี : จะทาครูให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง
ภายใน 5-10 ปี : จะทาให้ครูตรงสาขา
4. ภายใน 2 ปี : จะทาให้เด็กเรียนท่องจา ในสิ่งที่ควรจา และนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน
5. ภายใน 5 ปี : จะทาให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics) ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตกาลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
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วิสัยทัศน์
ยกระดับ คุ ณ ภาพการศึก ษาที่ดี ขึ้ น มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และลดความเหลื่ อ มล้ าอย่ างทั่ ว ถึ ง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภั ฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงพัฒนา
ครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดยใช้
แนวทางการปฏิ รู ป หลั ก สู ต รส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การตั้ งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL
ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิ ชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง
โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิ ยมอาชีว ศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิช าชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีว ศึกษา สู่ส ากล
ปรั บ เกณฑ์ ก ารสรรหาและบรรจุ ค รู อ าชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป็ น เลิ ศ ทุ นให้ ยื ม สาขาขาดแคลน เช่ น
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กาหนดแนวทาง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมิน
หรือประกันคุณภาพ เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อ มูล และระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น
6. การบริ หารจั ด การ เพื่ อให้ มี ร ะบบงบประมาณที่ส อดคล้ อ งกับการดาเนิน งาน การก ากับดู แลที่ มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูป การศึกษา จั ดกลุ่ ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการ
เข้าสู่ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
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นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ ออนาคตของประเทศ
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผน
อนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เร่ งรั ดปฏิ รู ป การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ มี ก ารปรับ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบและกระบวนการ การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและด้อย
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจ
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับ ปรุ งโรงเรีย นให้เป็น องค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสั ยทัศน์ในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
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10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับ คุณภาพสถานศึกษาที่พัฒ นาล้ าหลั ง และโรงเรียนขนาดเล็ กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเปูาประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี วัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับ มาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่ว นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจั ดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
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จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปีงบประมาณ 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 “ทามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย
ได้มาก” นั่นหมายถึง การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค อุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้นไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้นานโยบายของ
รัฐบาลไป ขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียน
คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการได้โดยคิด ค้น ทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมตามศักยภาพ ของนักเรียน
ให้เกิดผลงานตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลต่อไป
วิสัยทัศน์ (VISION)
การมัธยมศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 4.0
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมพัฒ นาผู้ เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุ ปัญญา มีทักษะชีวิต
มีเปูาหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
2. ส่ งเสริ ม พัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็น
เลิศตามหลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกระจายอานาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทาง
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ (GOAL)
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเปูาหมายชีวิต
และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ กากับ 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) เป็นกลไกลสาคัญ เพื่อผลิตนักเรียน
ผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation) รองรับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลาปาง-ลาพูน) โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ล้าหน้าทางความคิด ผลิตสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรม สื่อสาร
ได้สองภาษา รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองโลก
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ มีการคิดวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
โดยเพาะบ่มทางปัญญาให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ตามความถนัด ความสนใจ ผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
Active Learning การเรียนเป็นกลุ่ม ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ผลงานนักเรียน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ จะมีการต่อ
ยอดไปสู่ธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการทางานที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการและล้าหน้าทางความคิด พร้อมดึงศักยภาพที่มีมาผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
ต่อยอดนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใหม่
2) หลักการ 4 H
Head ที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์
ตัดสินใจและแก้ปัญหา
Heart ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ใฝุเรียนรู้
เป็นคนเก่ง มีความสุข มีเปูาหมายชีวิต ทาประโยชน์เพื่อสังคม
Health สร้างเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย
Hand ฝึกการทางาน ทักษะทางอาชีพ ค้นหาศักยภาพของตนเองเรียนรู้
3) ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มี ภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตัวเอง มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะที่จาเป็นของในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
1.1.3 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ 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 มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
มั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.7 ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญญาไทย อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สมาคมประธาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลาปาง-ลาพูน สมาคมครู
มัธยมศึกษาจังหวัดลาปาง-ลาพูน สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่รับผู้ เ รียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือ กอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ส่งเสริมองค์กรนักเรียน สภานักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5 ส่งเสริมการบริหารงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นแบบของครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามหลักของศาสตร์ Cognitive Science
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริ ม พัฒ นาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
2. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นเปลี่ ย นวิ ธี ส อน ให้ เ ป็ น การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การคิ ด สร้ า งสรรค์ ( Creative
Learning) ที่จะนาไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) ด้วยกลวิธีสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบ STEM
Education, Active Learning, โครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมสร้างความตระหนัก, Problem-based Learning
: PBL
3. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อานวยการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ค้นพบประเด็นปัญหาของสังคมเพื่อให้เห็นบริบทของปัญหา มีความรู้ใช้แก้ปัญหาอย่างชัดเจน
4. ส่งเสริ มให้ครู มีป ฏิสั มพัน ธ์กับผู้เรียนเพื่ อกระตุ้นความคิดมากกว่าการบอกความรู้ ตั้งคาถามให้คิด
เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ สร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
5. ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้สร้างแรงจู งใจในการสร้างชุมชนแห่งความสงสัย กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้
และอยากได้คาตอบขึ้นในชั้นเรียน ทาให้บรรยากาศในห้อ งเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย อยากเรียน
อยากรู้ อยากหาคาตอบ และนักเรียนก็จะลงมือค้นหาคาตอบที่ตนสงสัยและอยากรู้เป็นกลุ่ม ค้นหาคาตอบผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (PBL) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการทางานเป็น
กลุ่มและลงมือปฏิบัติ
6. สนับสนุนให้ครูสามารถใช้สื่อ multimedia และภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง ในการจัดการเรียนการสอน
7. สนับสนุนให้ครูเป็นผู้ร่วมประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง จัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น
8. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและการจดลิขสิทธิ์ ทางปัญญา เพื่อนาไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Start Up)
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9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Hardware
Software Peopleware ที่ทันสมัยเพื่อใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและ ปลอดภัย เช่น การ
ประชุม (Conference) การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Network Learning) การนิเทศ
การรายงานข้อมูล การสื บค้น ข้อมูล การวัดผลและประเมินผล การอบรมพัฒ นา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบนิเทศ (DLTV)
10. พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ การผลิ ต การ
บารุงรักษาสื่อ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
11. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม
โครงการในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งเสริมการทางานของครูผู้เกษียณ ผู้มีจิตอาสา
12. วางแผนอัตรากาลังและเกลี่ยข้าราชการครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ.
13. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
14. ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาเป็น ผู้ นาในการบริห ารจั ดการสถานศึ กษายุ คใหม่ ให้ มี
สมรรถนะด้านการเป็นผู้นาการเรียนรู้ (Learning Leadership Competency) และสมรรถนะด้านการเป็นผู้นา
ทางวิชาการ และด้านบริหารจัดการ (Management Leadership)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและบริบท เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม. เขต 35 จัดการศึกษาโดยใช้แนวทางและมาตรการในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานของสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มี
คุณภาพการศึกษาสูง โรงเรียนมีความสามารถในการร่วมมือทางานและแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประเทศไทยดารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้ทัน สมศักดิ์ศรีเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อย
อาศัย และช่วยเหลือซึ่งกันละกัน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาของคุณภาพผู้เรียน ตามหลักพหุปัญญา ตามหลักการของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์
ดังนี้
1) ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence)
ความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา การใช้
ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเปูาหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอื่นเข้าใจได้ดี เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย
2) ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence)
ความสามารถทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และเรื่ อ งของเหตุ ผ ล คิ ด วิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ เช่ น
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์
3) ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence)
ความสามารถในการเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี นักเต้น
4) ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence)
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ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนากร และนามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น จิตรกร ประติมากร
สถาปนิก ดีไซเนอร์
5) ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence)
ความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักเต้น นักกีฬา นักแสดง
6) ความฉลาดในด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal intelligence)
ความสามารถในการเข้ า ใจความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด เจตนาที่ ซ่ อ นเร้ น อยู่ ภ ายใน มี ค วามไวในการสั ง เกต
สีหน้า ท่าทาง น้าเสียงของผู้อื่น และสามารถตอบสนองได้อย่า งเหมาะสม เช่น ผู้ให้คาปรึกษา นักการเมือง ผู้นา
ทางศาสนา ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา
7) ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)
ความสามารถในการเข้าอกเข้ าใจความรู้สึ กภายใน ตระหนั กรู้ภ ายในตนเอง สามารถเท่ าทันตนเอง
ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่นมักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือ
นักวิจัย
8) ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ต่างๆของธรรมชาติ
มีความไวในการสังเกต คาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักสารวจ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรเทียบเคียงสากล ส่งเสริมการจัดหลักสูตรวิชาสามัญ ควบคู่ไปกับ
หลักสูตรทักษะวิชาอาชีพไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการจัดเวลาเรียน โครงสร้างเวลาเรียน แผนการ
เรียน การจัดการเรียนรู้โดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลั กสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่
หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูดาวน์โหลดเพื่อนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา 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 และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยพื้นฐาน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อเหมาะสมและสนับสนุนให้
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สะอาด สวย สดชื่น เขียว ร่มรื่น ปลอดภัย และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสาธิต
อาคารประกอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1. สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยใช้เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาอาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับ สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานอื่น ในรูปแบบประชารัฐเพื่อระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม กับความ
ต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อ
ความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก เช่น ส่งเสริมรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางโรงเรียนนวัตกร
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น
DLIT ,Youtube
กลยุทธ์ที่ 4 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับ เครือข่าย สหวิทยาเขต วิชาชีพทุก
ระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้อยโอกาส
3. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการมากกว่าเพียงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการ มีทักษะการ
ดาเนินชีวิต การทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะจากการปฏิบัติเป็นเลิศ ที่ล้วนแล้วเป็นทักษะที่เอื้อต่อ
เปูาหมาย Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
1. ส่งเสริมการกระจายอานาจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน เช่น
ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) คานึงถึงความยืดหยุ่นในการดาเนินการ
ที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันขององค์กรทั้ง 7 ข้อ ได้แก่
2.1 การนาองค์กร (Leadership) โดยผู้นาระดับสูงและการกากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2.2 กลยุทธ์ (Strategy) จัดทากลยุทธ์และนาไปปฏิบัติ
2.3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) รับฟังและประเมินความพึง
พอใจ การสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement ,Analysis and Knowledge
Management) วัด วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสินทรัพย์ทางความรู้ เพื่อปรับปรุงผลการ
ดาเนินการของสถานศึกษา
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2.5 บุคลากร (Workforce) สร้างขีดความสามารถ และอัตรากาลังบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อม
ที่นาไปสู่ ผลการดาเนินงานที่ดี เพื่อให้สอดคล้ องไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ปฏิบัติการของสถานศึกษา
2.6 การปฏิบัติการ (Operations) ออกแบบจัดการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างนวัตกรรมของการ
จัดการหลักสูตร และกระบวนการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทา
ให้สถานศึกษาประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
2.7 ผลลัพธ์ (RESULTS) ผลการดาเนินงาน การปรับปรุงในด้านที่สาคัญทุกด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านหลักสูตรและกระบวนการ ด้านนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบุคลากร ด้านการนาองค์กรและ
ด้านกากับ ดูแ ลองค์ กร และด้านการเงินและตลาดของสถานศึ กษา เปรีย บเทียบกับผู้ แ ข่งขัน ที่เสนอ
หลักสูตรคล้ายคลึงกันได้
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้ Software เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (S-PBB) และทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5. พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนนิติบุคคลตามรูปแบบ School Based Management : SBM
7. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยผู้อานวยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต ศูนย์
พัฒ นาสาระกลุ่ ม การเรี ย นรู้ สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึ กษา สมาคมผู้ บ ริ ห าร เกษี ยณเครื อข่ า ย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา เช่น สถาบันรามจิตติของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และเครือข่าย
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
7.2.1 ประชาสั มพันธ์ให้ส าธารณชนทราบถึงความต้องการได้ รับการช่วยเหลือ ของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
7.2.2 ประสานหน่ว ยงานทุกภาคส่ ว น ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยให้ เข้ามาร่ว มพัฒ นา และ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
8. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
1. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางกระจายอานาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ
องค์กร พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันสมัย และพร้อมใช้ สาหรับ
การบริ ห ารจั ด การและการตั ดสิ น ใจ มี เ ครื อ ข่ ายข้ อ มูล สารสนเทศออนไลน์ ระหว่ างสถานศึ ก ษากั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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4. ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติ งาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ชัดเจน
ถูกต้อง และถือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ส่ งเสริ มระบบการบริ ห ารจัดการ มีความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม
ปราศจากคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาลและเขตสุจริต
6. ส่งเสริมปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพ ความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ
7. ส่งเสริมการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถ
นาไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒ นาระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต ให้ มีประสิ ทธิภ าพดี การบริห ารจัดการ
สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้
9. พัฒนาบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้พัฒนาตนเองให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ และสามารถนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
10. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีสถานที่ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย
และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (นโยบาย 20 ข้อ)
1. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 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. สวดมนต์แบบยาวทานองสรภัญญะ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีการฝึกปฏิบัติสมาธิเป็นประจา
6. ส่งเสริมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามความสนใจของนักเรียน
7. ครูมีกลวิธีสอนที่หลากหลาย มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย
4.0 เช่น ผ่านการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ,PBL และ Active Learning
8. สร้ า งความตระหนั ก ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง เสริมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นสาคัญ และลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนของครู
9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์เครื่องแบบราชการ วันพุธกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัน
ศุกร์ชุดผ้าไทยพื้นเมือง หรือตามโอกาสพิเศษ
10. มีครูเวร รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและช่วงเลิกเรียน
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11. มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนและของบริบทพื้นที่ (ABE)
12. ส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางโรงเรียนนวัตกร
13. พัฒนาระบบ Infrastructures และแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 กากับ ติดตาม และประเมินผล
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สอดคล้องกับ 11 นโยบายสาคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ 4 กลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ยุทธศาสตร์
สพม. เขต 35
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะที่จาเป็นของใน
ศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

11 นโยบายสาคัญ จุดเน้น6ยุทธศาสตร์
ศธ.
ศธ.
ข้อ 1, 4, 5, 6, 7, 9

4 กลยุทธ์
สพฐ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3,
4, 5

กลยุทธ์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครู ข้อ 2, 3, 10
และบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่
ประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3,
4

กลยุทธ์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
ข้อ 1, 8
การศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและ
บริบท เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 5

กลยุทธ์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ

ข้อ 10, 11

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กลยุทธ์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กร
คุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและดาเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อ 11

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กลยุทธ์ที่ 4
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บทที่ 4
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การบริหารแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการ
ให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน โดยส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
ภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ดังนี้
1. งบประมาณบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามความจาเป็นพื้นฐาน
2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์
จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
การทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ
3. การบริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้บุคลากรทุกระดับ
รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. หน่วยงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
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กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย การ
ให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเป้าหมายนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
การให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจาปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อดาเนินการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยการบริห าร
งบประมาณให้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับจุดเน้น 6
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดาเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง
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