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กลุ่มนโยบายและแผน 

เอกสารที่ 1/ 2559 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35



 

 

ค าน า 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ปฏิบัติงานตามภารกิจ  
ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
ความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทั่วไปมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
นับว่าเป็นภารกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นกลไกหน่ึงที่ส าคัญยิ่ง 
ผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จและ
ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 

  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นการน าเสนอภาพรวมความส าเร็จ  
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้เอกสารฉบับน้ีส าเร็จเรียบร้อย
ด้วยดี  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาและ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานฉบับน้ี  จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

 

                                           ทองปอนด์  สาดอ่อน 
(นายทองปอนด์  สาดอ่อน) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
                พฤศจิกายน  2558 
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ส่วนที่ 4   การบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 67 
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คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญสารบัญภาพภาพ  

 
หน้าหน้า  

 

ภาพที่  1   
 

แผนภาพแสดงท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35  

 

1 

 

ภาพที่ 2   
 

แผนภาพแสดงท าเนียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35  
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ภาพที่ 3   
 

แผนภาพแสดงท าเนียบคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
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ภาพที่ 4   
 

แผนภาพแสดงท าเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
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ภาพที่ 5   
 

แผนที่แสดงเขตติดต่อของจังหวัดล าปาง 
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ภาพที่ 6   
 

แผนที่แสดงเขตติดต่อของจังหวัดล าพูน 
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แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

10 
 

ตารางที่ 2 
 

รายชื่อโรงเรียนในฝัน 
 

11 
 

ตารางที่ 3 
 

รายช่ือโรงเรียนดีประจ าต าบล 
 

11 
 

ตารางที่ 4 
 

รายช่ือโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

12 
 

ตารางที่ 5 
 

รายช่ือโรงเรียนที่จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program/English Program) 
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ตารางที่ 6 
 

รายช่ือโรงเรียนที่อัตราการแข่งขันสงูและคู่พัฒนา 
 

13 
 

ตารางที่ 7 

 

รายช่ือโรงเรียนที่เปดิห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 

13 

 

ตารางที่ 8 

 

จ านวนนักเรียนของโรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 
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ตารางที่ 9 

 

แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนในสังกดั 

 

14 

 

ตารางที่ 10 

 

แสดงจ านวนห้อง อัตราสว่นนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครูของ
โรงเรียนในสังกดั 

 

15 

 

ตารางที่ 11 

 

แสดงจ านวนนักเรียนพิการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ตารางที่ 12 
 

แสดงจ านวนนักเรียนออกกลางคันของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ตารางที่ 13 
 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ที่ศึกษาต่อ/  
ประกอบอาชีพ จ าแนกตามเพศของโรงเรียนในสงักดั ปีการศึกษา 2557 
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สารบัญสารบัญตาราง (ต่อ)ตาราง (ต่อ)  

 
หน้าหน้า  

 

ตารางที่ 14 
 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ที่ศึกษาต่อ/  
ประกอบอาชีพ จ าแนกตามเพศของโรงเรียนในสงักดั ปีการศึกษา 2557 
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ตารางที่ 15 
 

จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3, 6 และ ปวช. 
ตามระยะเวลาจบการศึกษา จ าแนกตามเพศของโรงเรียนในสังกดั  
ปีการศึกษา 2557 
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ตารางที่ 16 
 

จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสงักัด สพม. 35  
ปีการศึกษา 2557 
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ตารางที่ 17 
 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3   ปีการศึกษา 2555 – 2557   
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3   ปีการศึกษา 2555 – 2557  (จังหวดัล าปาง – 
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2555 – 2557 
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ตารางที่ 20 
 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6   ปีการศึกษา 2555 – 2557  (จังหวดัล าปาง – 
ล าพูน) 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม.เขต 35 

   

ทําเนียบผู้บริหาร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

  
 
 

 

 

 

 

 

นายทองปอนด์  สาดอ่อน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
 

   
 

 

 

 

นายอลงกรณ์  ประสานสุข 
รองผูอ้ํานวยการ 

 

 
 

 

 

นายกิติชยั  วิจิตรสุนทร 
รองผูอ้ํานวยการ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ 

รองผูอ้ํานวยการ 

  
นายจิรวัฒน์  ปญัญา 

รองผูอ้ํานวยการ 
 

  
 

ภาพที่ 1  แผนภาพแสดงทําเนียบผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจําปี พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม.เขต 35 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ก.พ.ท.) 
 

 
  

นายมงคล  ขัดผาบ 
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
 

นายมานพ  ประโลมรัมย ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายประดิษฐ ์ จันทร์แสนตอ 
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 

   
 
 
 
 

 
นายประสิทธิ์  จันทกลาง 

กรรมการผู้แทนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) 

พ.ต.ท.ยุทธศาสตร ์แสงศรีจันทร์ 
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 

นายถนอม  สุจริต 
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 

  
นางเบญจมาศ  พานิชพันธ ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายทวี  สีวิจี๋ 

กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 
นายศภุชัย  ปัญญา 

กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบ
วิชาชีพบริหารการศึกษา 

 

                     
นายนิพนธ์  แสงเนตร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 นายยงยุทธ   ยะบุญธง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายภูรติ  คันธชุมภ ู
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

  

 

นายสมศักดิ์  เจริญธนฤทธ์ิ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายอรรณพ  ปัญญาโกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายทองปอนด์  สาดออ่น 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงทําเนียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจําปี พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม.เขต 35 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
 

 

 
 

 

นายจเด็จ ดํารงคศ์ิร ิ
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านกฎหมาย 

 

   
 

นายรณรงค ์เส็งเอี่ยม 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการเงินการคลัง 

นายวณิชย์ อ่วมศร ี
ผู้แทน ก.ค.ส. 

นายนิวัฒน์ชยั รัตน์ชเลศ 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านบริหารงานบุคคล 

 

   
 

นางประภัสสร ไชยชนะใหญ ่
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการศกึษา 

ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ  
ผู้แทนคุรุสภา 

นายสกล ทะแกล้วพนัธุ์  
ผู้แทนผู้บรหิารสถานศกึษา 

 
 

 

 
 

นายไกรสร วงศ์ประสิทธิ์ 
ผู้แทนข้าราชการคร ู

นางศิริพันธ ์ปิยะทัตทันธ์ 
ผู้แทนบุคลากรทางการศกึษาอืน่ 

นายทองปอนด์  สาดออ่น 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

ภาพที่ 3  แผนภาพแสดงทําเนียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจําปี พ.ศ. 2558 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม.เขต 35 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

นายทองปอนด์  สาดออ่น 
ประธานกรรมการ 

 

  

 
 

นายบุญทวี  วิทยาคุณ 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

นายพรสันต์  เลิศวิทยาวิวัฒน ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน 

นายฐิติกร  แก้วปันกุล 
กรรมการด้านปฐมวัย 

 

 
 

  

 

นายจรัส  คําอ้าย 
กรรมการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 นายอุดม  อนพุันธิกุล 
กรรมการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

  
นายใจชาย  ปัณนะพงษ์ 

กรรมการด้านการวิจัยและประเมินผล 
นายชิงชัย  ทิพย์มณฑา 

กรรมการด้านการบรหิารการศกึษา 
นายชนินทร์  วรรณมณี 
กรรมการและเลขานกุาร 

 
 
 
ภาพที่ 4  แผนภาพแสดงทําเนียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจําปี พ.ศ. 2558 
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อนุกรรมการขา้ราชการครูฯ 

 (อ.ก.ค.ศ.) 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

(ก.ต.ป.น.) 
 

คณะกรรมการเขตพื้นท่ี
การศกึษา (กพท.) 

 

กลุ่ม
อํานวยการ 

 

สถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
(สพม. 35) 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงิน 

และ
สินทรัพย ์

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม 

และ
ประเมินผล 

การจัด 
การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

 

กลุ่มสง่เสริม
การจัด

การศึกษา 

 

ศูนย์
เทคโนโลย ี

ITEC 

 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

โครงสร้างการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
สภาพทั่วไป 

สถานที่ตั้ง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตําบล 

ต้นธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง รหัสไปรษณีย์ 52000  โทรศัพท์ (054) 350789-90 โทรสาร  
(054) 350791  Website : www.secondary35.go.th  

พื้นที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ จังหวัดลําปางและจังหวัดลําพูน จํานวนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  จํานวนทั้งสิ้น 46 โรง โดยจังหวัดลําปางมีจํานวนโรงเรียน  31 โรง 
และจังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงเรียน  15 โรง  จําแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 5  แผนที่แสดงเขตติดต่อของจังหวัดลําปาง 
 

อําเภอเมืองลําปาง   จํานวน 8 โรง  
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
2. โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
3. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
5. โรงเรียนก่ิวลมวิทยา  
6. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
7. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
8. โรงเรียนเมืองมายวิทยา 

 
อําเภองาว    จํานวน 2 โรง  

1. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
2. โรงเรียนประชาราชวิทยา 

 

 

http://www.secondary35.go.th/


7 
  

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม.เขต 35 

อําเภอห้างฉัตร   จํานวน 3 โรง  
1. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
2. โรงเรียนแม่สันวิทยา 
3. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 

อําเภอแม่เมาะ    จํานวน 2 โรง  
1. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
2. โรงเรียนสบจางวิทยา 

อําเภอแม่ทะ    จํานวน 3 โรง  
1. โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
2. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
3. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 

อําเภอเถิน    จํานวน  2  โรง   
1. โรงเรียนเถินวิทยา 
2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 

อําเภอเกาะคา    จํานวน  2  โรง   
1. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
2. โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

อําเภอเสริมงาม   จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
อําเภอสบปราบ  จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
อําเภอแม่พริก    จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
อําเภอวังเหนือ   จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อําเภอแจ้ห่ม    จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
อําเภอเมืองปาน   จํานวน  4  โรง   

1. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
2. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
3. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
4. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  แผนที่แสดงเขตติดต่อของจังหวัดลําพูน 
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จังหวัดลําพูน  
อําเภอเมืองลําพูน   จํานวน  4  โรง   

1. โรงเรียนจักรคําคณาทรจังหวัดลําพูน 
2. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน 
3. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
4. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 

อําเภอป่าซาง    จํานวน  3  โรง   
1. โรงเรียนป่าซาง 
2. โรงเรียนวชิรป่าซาง 
3. โรงเรียนนํ้าดิบวิทยาคม 

อําเภอแม่ทา    จํานวน  2  โรง   
1. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
2. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

อําเภอบ้านธิ    จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
อําเภอลี้    จํานวน  2  โรง   

1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
2. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 

อําเภอบ้านโฮ่ง   จํานวน  2  โรง   
1. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

อําเภอทุ่งหัวช้าง   จํานวน  1  โรง   คือ   โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้กําหนดกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย 

กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลําปาง  จํานวน 4 กลุ่ม  ได้แก่  
กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์  

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

กลุ่มโรงเรียนกัลยา  
1. โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
4. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 
5. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
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6. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
7. โรงเรียนแม่สันวิทยา 

 
กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์  

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

 
กลุ่มโรงเรียนพญาวัง  

1. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
2. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
3. โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
4. โรงเรียนเมืองปานพัฒนาวิทย์ 
5. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
6. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลําพูนจํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มหริภุญชัย  

1. โรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 
2. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
4. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
5. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

กลุ่มจามเทวี  
1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน 
2. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
3. โรงเรียนป่าซาง 
4. โรงเรียนวชิรป่าซาง 
5. โรงเรียนนํ้าดิบวิทยาคม 

กลุ่มศรีวิชัย  
1. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
3. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
4. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
5. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ 
ในสํานักงานจํานวน 58 คน ประกอบด้วยบุคลากรตําแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่  
10 มิถุนายน  2558 
 
ตารางที่ 1  จํานวนบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2558 
 

ตําแหน่ง ผู้บริหาร 

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 
38 ค(1) 

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 
38 ค(2) 

ข้าราชการ 
(ช่วย

ราชการ) 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

รวม 
(คน) 

ผู้อํานวยการ 1 - - - - - - 1 
รองผูอ้ํานวยการ 4 - - - - - - 4 
ศึกษานิเทศก ์ - 9 - - - - - 9 
กลุ่มอํานวยการ - - 7 - 1 5 1 14 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 

- - 4 - - - - 4 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

- - 8 - 1 1 - 10 

กลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศกึษา 

- - 5 - - 1 - 6 

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย ์

- - 6 - - 2 - 8 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

- - 1 - - - - 1 

รวม 5 9 31 - 2 11 1 58 
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ข้อมูลโรงเรียน 

 

ตารางที่ 2  รายชื่อโรงเรียนในฝัน 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา รุ่นที่ หมายเหตุ 
1 เมืองปานวิทยา 1  
2 แม่เมาะวิทยา 1  
3 สบปราบพิทยาคม 1  
4 เกาะคาวิทยาคม 1  
5 ประชารัฐธรรมคุณ 1  
6 แม่พริกวิทยา 1  
7 เสริมงามวิทยาคม 1  
8 แม่ทะวิทยา 1  
9 ประชาราชวิทยา 3  
10 ไหล่หินวิทยา 3  
11 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3  
12 เวียงมอกวิทยา 3  
13 สบจางวิทยา 3  

รวมโรงเรียนในจังหวัดลําปาง 13 โรง  
1 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1  
2 ป้านแป้นพิทยาคม 1  
3 แม่ทาวิทยาคม 1  
4 ป่าซาง 1  
5 แม่ตืนวิทยา 3  
6 น้ําดิบวิทยาคม 3  
7 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 3  

รวมโรงเรียนในจังหวัดลําพูน 7 โรง  
รวมทั้งสิ้น 20 โรง  

 
ตารางที่ 3  รายชื่อโรงเรียนดีประจําตําบล 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.  
1 วชิรป่าซาง 2553 
2 ทุ่งอุดมวิทยา 2555 
3 เมืองปานพัฒนวิทย์ 2556 
4 อุโมงค์วิทยาคม 2557 
5 เวียงตาลพิทยาคม 2557 

รวม 5 โรง 
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ตารางที่ 4  รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา รุ่นที่ หมายเหตุ 

1 บุญวาทย์วิทยาลัย 1  

2 ลําปางกัลยาณี 1  

3 เถินวิทยา 1  

4 แจ้ห่มวิทยา 1  

5 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 2  

6 วังเหนือวิทยา 2  

7 ห้างฉัตรวิทยา 2  

8 แม่สันวิทยา 2  

9 แม่ทะพัฒนศึกษา 2  

10 แม่ทะประชาสามัคคี 2  

11 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 2  

12 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2  

รวมจํานวนโรงเรียนจังหวัดลําปาง 12 
 

1 จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน 1  

2 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลําพูน 1  

3 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1  

4 เวียงเจดีย์วิทยา 2  

5 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 2  

6 ทาขุมเงินวิทยาคาร 2  

7 อุโมงค์วิทยาคม 2  

8 วชิรป่าซาง 2  

รวมจํานวนโรงเรียนจังหวัดลําพูน 8 โรง  

รวมจํานวนโรงเรียนในสังกัด 20 โรง  
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ตารางที่ 5  รายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
                (Mini English Program/ English Program) 
 
ลําดับ ชื่อสถานศึกษา หมายเหตุ 

1 บุญวาทย์วิทยาลัย English Program 
2 ส่วนบุญโญปถัมป์ ลําพูน Mini English Program 
3 เวียงเจดีย์วิทยา Mini English Program 

รวม 3 โรง  
 
ตารางที่ 6  รายชื่อโรงเรียนที่อัตราการแข่งขันสูงและคู่พัฒนา 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนคู่พัฒนา 
1 บุญวาทย์วิทยาลัย เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
2 ลําปางกัลยาณี เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

รวมจังหวัดลําปาง 2 โรง 
1 จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน อุโมงค์วิทยา 
2 ส่วนบุญโญปถัมภ์ลําพูน บ้านแป้นพิทยาคม 

รวมจังหวัดลําพูน 2 โรง 
รวม 4 โรง 

 
ตารางที่ 7  รายชื่อโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ลําดับ ชื่อสถานศึกษา หมายเหตุ 
1 บุญวาทย์วิทยาลัย  
2 ลําปางกัลยาณี  
3 แจ้ห่มวิทยา  

รวมจังหวัดลําปาง 3 โรง  
1 จักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน  
2 ส่วนบุญโปถัมภ์ ลําพูน  

รวมจังหวัดลําพูน 2 โรง  
 
 
 จํานวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีทั้งสิ้น 46 โรง เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 42 โรง และเปิดสอนระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 4 โรง ได้แก่ 
 1. ประชารัฐธรรมคุณ 
 2. เถินวิทยา 
 3. แจ้ห่มวิทยา 
 4. เวียงเจดีย์วิทยา  
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ข้อมูลนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  ปีการศึกษา 
2558  จํานวน 35,331 คน  จําแนกเป็นนักเรียนชาย 15,007 คน คิดเป็นร้อยละ 42.48 และนักเรียนหญิง 
จํานวน 20,324 คน คิดเป็นร้อยละ 57.52 จําแนกเป็น จังหวัดลําปาง จํานวน 21,699 คน  
คิดเป็นร้อยละ 61.41 และจังหวัดลําพูน จํานวน 13,632 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.58 

ตารางที่ 8 จํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  
              ประจําปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558)  
 
 

ชั้น เพศ 
จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน 

รวม รวมร้อยละ 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ม.ต้น ชาย 5,241 24.15 3,159 23.17 8,400 23.78 
หญิง 6,194 28.55 3,644 26.73 9,838 27.85 
รวม 11,435 52.70 6,803 49.90 18,238 51.62 

ม.ปลาย ชาย 3,742 17.25 2,765 20.28 6,507 18.42 
หญิง 6,277 28.90 4,042 29.65 10,314 29.19 
รวม 10,014 46.15 6,807 49.93 16,821 47.61 

ปวช. ชาย 96 0.44 4 0.03 100 0.28 
หญิง 154 0.71 18 0.13 172 0.49 
รวม 250 1.15 22 0.16 272 0.77 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

ชาย 9,079 41.84 5,928 43.49 15,007 42.48 
หญิง 12,620 58.16 7,704 56.51 20,324 57.52 
รวม 21,699 100.00 13,632 100.00 35,331 100.00 

ร้อยละจํานวนนักเรียน 61.42 38.58 100.00 
 
 
ตารางที่  9 แสดงจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู จําแนกตามขนาดของโรงเรียนในสังกัด  
                ประจําปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558) 
 

ขนาดโรงเรียน 
จํานวน
โรงเรียน

(โรง) 

ร้อยละ 
จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

(คน) 

ร้อยละ 
จํานวน 
นักเรียน 

จํานวนครู 
(คน) 

ร้อยละ 
จํานวนครู 

เล็ก (น้อยกว่า 500 คน) 29 63.04 7,145 20.22 653 30.11 
กลาง (500 – 1,499) 10 21.74 9,780 27.68 577 26.60 
ใหญ่ (1,500 – 2,499) 3 6.52 4,591 12.99 249 11.48 
ใหญ่พิเศษ  
(ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป) 

4 8.69 13,815 39.10 690 31.81 

รวมโรงเรียน 46 100.00 35,331 100.00 2,169 100.00 
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม.เขต 35 

ชาย  หญงิ รวม ชาย  หญงิ รวม ชาย  หญงิ รวม

จ านวนนักเรียนทัง้หมด 9,079  12,620   21,699   5,928    7,704    13,632   15,007   20,324   35,331   

นักเรียนพิการทัง้หมด 254    111        365      230      105       335      484      216       700      1.98      

ความพิการทางการมองเหน็ 8       3         11         4         3         7         12        6         18        2.57      

ความพิการทางการได้ยิน 5       5         10        4         1          5         9         6         15        2.14      

ความพิการทางสตปิัญญา 26      13        39        15        10        25        41        23        64        9.14      

ความพิการร่างกาย,สขุภาพ 12      11         23        7         4         11         19        15        34        4.86      

ความพิการทางการเรียนรู้ 183     70        253      187       84        271       370      154       524      74.86    

ความพิการทางการพูด,ภาษา 2       1          3         -      -      -      2         1          3         0.43      

ความพิการทางการพฤตกิรรม,อารมณ์ 12      -      12        8         1          9         20        1          21        3.00      

ความพิการทางการออทสิตกิ 4       -      4         -      1          1          4         1          5         0.71      

ความพิการทางการซ้ าซ้อน 2       8         10        5         1          6         7         9         16        2.29      

อ่ืนๆ -    -      -      -      -      -      -      -      -      -      

ประเภท

ล าปาง ล าพูน รวมทั้งหมด
ร้อยละ

ตารางที่  10 แสดงจํานวนห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโรงเรียนในสังกัด  
                ประจําปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558) 
 

ขนาดโรงเรียน 
จํานวนห้อง 

(ห้อง) 

อัตราส่วน 
จํานวนนักเรียน 

ต่อ 1 ห้อง 

อัตราส่วนจํานวน 
นักเรียนต่อครู 1 คน 

เล็ก (น้อยกว่า 500 คน) 341 21 11 
กลาง (500 – 1,499) 298 33 17 
ใหญ่ (1,500 – 2,499) 140 33 18 
ใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 2,500 คนข้ึนไป) 330 42 20 

รวมโรงเรียน 1,109 32 16 
 
 จากตารางที่  9 และ 10  พบว่าปีการศึกษา 2558  โรงเรียนขนาดเล็กมีมากที่สุด จํานวน 29 โรง 
คิดเป็นร้อยละ 63.04 โรงเรียนมีจํานวนห้องมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 341 ห้อง อัตราส่วนนักเรียน
ต่อห้องมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 42 คนต่อห้อง น้อยที่สุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 
21 คนต่อห้อง จํานวนครูมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวน 690 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.8 น้อยที่สุด 
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48 อัตราส่วนจํานวนนักเรียนต่อครู มากที่สุด  
คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จํานวนนักเรียน 20 คนต่อครู 1 คน น้อยที่สุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน
นักเรียน 11 คนต่อครู 1 คน 
 

 
ตารางที่  11 แสดงจํานวนนักเรียนพิการของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 35  
                ประจําปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางที่ 11 พบว่า จํานวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 35,331 คน  มีนักเรียนพิการทั้งสิ้น 700 คน   
คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนพิการทางการเรียนรู้  มากที่สุด คือ 524 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.86 ของนักเรียนพิการ 
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สาเหตุ

นักเรียนออก

กลางคัน

เพศ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม

ร้อยละ

จ านวน

นักเรียน

ออกกลางคัน

ชาย 8,400 6,507 100 15,007

หญิง 9,838 10,314 172 20,324

รวม 18,238 16,821 272 35,331

ชาย 0 0 0 0 0.00

หญิง 0 1 0 1 1.08

รวม 0 1 0 1 1.08

ชาย 1 5 0 6 6.45

หญิง 3 8 0 11 11.83

รวม 4 13 0 17 18.28

ชาย 0 1 0 1 1.08

หญิง 1 4 0 5 5.38

รวม 1 5 0 6 6.45

ชาย 0 10 0 10 10.75

หญิง 0 2 0 2 2.15

รวม 0 12 0 12 12.90

ชาย 0 1 0 1 1.08

หญิง 0 0 0 0 0.00

รวม 0 1 0 1 1.08

ชาย 0 1 0 1 1.08

หญิง 0 1 0 1 1.08

รวม 0 2 0 2 2.15

ชาย 13 11 0 24 25.81

หญิง 2 10 0 12 12.90

รวม 15 21 0 36 38.71

ชาย 1 12 0 13 13.98

หญิง 0 5 0 5 5.38

รวม 1 17 0 18 19.35

ตอ้งคดี/ถกูจบั

เจบ็ป่วย/

อุบัตเิหตุ

อพยพตาม

ผูป้กครอง

หาเลีย้งครอบครัว

มีปัญหาในการ

ปรับตวั

นักเรียนทัง้หมด

ฐานะยากจน

มีปัญหา

ครอบครัว

สมรสแลว้

ตารางที่ 12 แสดงจํานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จําแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ  ของโรงเรียน  
              ปีการศึกษา 2557 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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สาเหตุ

นักเรียนออก

กลางคัน

เพศ ช่วงช้ันที่ 3 ช่วงช้ันที่ 4 ปวช. รวม

ร้อยละ

จ านวน

นักเรียน

ออกกลางคัน

ชาย 0 0 0 0 0.00

หญงิ 0 0 0 0 0.00

รวม 0 0 0 0 0.00

ชาย 15 41 0 56 60.22

หญงิ 6 31 0 37 39.78

รวม 21 72 0 93 100.00

0.12 0.43 0.00 0.26ร้อยละของนกัเรียนที่

ออกกลางคนัตอ่นกัเรียน

กรณีอืน่ๆ

รวม

ตารางที่ 12 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ปีการศึกษา 2557 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน คิดเป็นร้อยละ 0.26  
ของจํานวนนักเรียนต้นปีทั้งหมด สาเหตุที่ออกมากที่สุดคือ อพยพตามผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ 38.71  
ของนักเรียนที่ออกกลางคัน รองลงมาเป็นหาเลี้ยงครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของนักเรียนที่ 
ออกกลางคัน 
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 ชาย    หญงิ รวม   

นักเรียนทัง้หมดสิน้ปีการศกึษา      2,808      3,175      5,983

จบการศกึษา 2,421     3,061     5,482    91.63

1.ศกึษาตอ่

1.1 เรียนตอ่ ม.4 โรงเรียนเดิม 1,703     2,471     4,174     76.14

1.2 เรียนตอ่ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ใน

จงัหวัดเดิม 148       168       316       5.76

1.3 เรียนตอ่ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ใน

ตา่งจงัหวัด 1          18        19        0.35

1.4 เรียนตอ่ ม.4 โรงเรียนอ่ืน ใน กทม. 1          -      1          0.02

1.5 สถาบันอาชีวศกึษาของรัฐบาล 357      228      585      10.67

1.6 สถาบันอาชีวศกึษาของเอกชน 8         13        21        0.38

1.7 สถาบันอ่ืน ๆ 164       123       287      5.24

รวม ศกึษาตอ่ 2,382    3,021     5,403    98.56

2.ไม่ศกึษาตอ่

2.1 ประกอบอาชีพ

(1) ภาคอุตสาหกรรม 1          -      1          0.02

(2) ภาคการเกษตร 3         -      3         0.05

(3) การประมง -      -      -      0.00

(4) คา้ขาย ธุรกิจ -      -      -      0.00

(5) งานบริการ -      -      -      0.00

(6) รับจา้งทัว่ไป 1          1          2         0.04

(7) อ่ืน ๆ 7         3         10        0.18

รวมประกอบอาชีพ 12        4         16        0.29

2.2 บวชในศาสนา -      -      -      0.00

2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศกึษาตอ่ 1          1          2         0.04

2.4 อ่ืน ๆ 26        35        61        1.11

       รวมไม่ศึกษาต่อทั้งส้ิน        39       40       79       1.44

           รายการ              

จ านวนนักเรียน ร้อยละจ านวน

นักเรียนจบ

การศึกษา

ตารางที่ 13 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จําแนกตาม 
              เพศและสังกัดของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
              ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   จากตาราง 13 พบว่า  จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ      
คิดเป็นร้อยละ 98.56 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.14 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ คิดเป็น 
ร้อยละ 1.44 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 0.29 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด 
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   ชาย       หญงิ       รวม   

นักเรียนทัง้หมดสิน้ปีการศกึษา       2,517      4,024      6,541

จบการศกึษา 2,326     3,935     6,261     95.72

1.ศกึษาตอ่

1.1 มหาวิทยาลยัของรัฐ 1,706      3,136     4,842    77.34

1.2 มหาวิทยาลยัเปิดของรัฐ 36         42        78       1.25

1.3 มหาวิทยาลยัของเอกชน 58         126       184       2.94

1.4 สถาบันอาชีวศกึษาของรัฐบาล 154        111         265      4.23

1.5 สถาบันอาชีวศกึษาของเอกชน 16         4          20       0.32

1.6 สถาบันพยาบาล 4          20        24       0.38

1.7 สถาบันทหาร -        1          1         0.02

1.8 สถาบันต ารวจ 1           -       1         0.02

1.9 สถาบันอ่ืน ๆ 183        263       446      7.12

รวม ศกึษาตอ่ 2,158      3,703     5,861     93.61

2.ไม่ศกึษาตอ่

2.1 ประกอบอาชีพ          101         138       239                   3.82

(1) รับราชการ -        -       -      0.00

(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ -        -       -      0.00

(3) ภาคอุตสาหกรรม 11          7          18        0.29

(4) ภาคการเกษตร 72         110        182       2.91

(5) การประมง 1           -       1         0.02

(6) คา้ขาย ธุรกิจ -        3          3         0.05

(7) งานบริการ 1           5          6         0.10

(8) รับจา้งทัว่ไป 16         13         29       0.46

2.2 บวชในศาสนา -        -       -      0.00

2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศกึษา

ตอ่
1           -       1         0.02

2.4 อ่ืน ๆ 66         94        160       2.56

       รวมไม่ศกึษาตอ่ทัง้สิน้        67         94        161       2.57

           รายการ              
จ านวนนักเรียน ร้อยละจ านวน

นักเรียนจบ

ตารางที่ 14 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จําแนก 
              ตามเพศและสังกัด ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
              ปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จากตาราง 14 พบว่า  จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ  
คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด  นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 6.39  
ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด 
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ชาย หญงิ รวม ร้อยละ ชาย หญงิ รวม ร้อยละ ชาย หญงิ รวม ร้อยละ

นกัเรียนจบทัง้หมด 2,421 3,061 5,482 100   2,326 3,935 6,261 100   34    23    57    100   

เรียนจบภายในเวลา 1 ปี -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

2 ปี -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

มากกว่า 2 ปี -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 2,421 3,061 5,482 100   2,194 3,714 5,908 94.36 34    23    57    100   

4 ปี -   -   -   -   20    26    46    0.73  -   -   -   -   

5 ปี -   -   -   -   -   1      1      0.02  -   -   -   -   

มากกว่า 5 ปี -   -   -   -   112    194   306   4.89  -   -   -   -   

ประเภท

 ม.3 ม.6 ปวช

ตารางที่ 15 จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช. ตามระยะเวลา จบการศึกษา  
              จําแนกตามเพศ ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35    
              ปีการศึกษา 2557 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   จากตาราง 15 พบว่า  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จบการศึกษา 
ภายในเวลา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด  นักเรียนที่จบการศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาภายในเวลา 3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 94.36 และระดับ ปวช.  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด จบภายในเวลา 3 ปี 
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ข้อมูลครูและบุคลการทางการศึกษา 

ตารางที่  16 จํานวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด สพม. 35 ปีการศึกษา 2558 
 

ตําแหน่ง ลําพูน ลําปาง รวม (คน) 
จํานวนผู้บริหาร 40 72 112 

จํานวนครู ตาม จ.18 772 1,285 2,057 
ครูไปช่วยราชการ 7 17 24 
ครูมาช่วยราชการ 6 25 31 

รวมจํานวนครู 785 1,327 2,112 

ครูอัตราจ้าง 
ครูวิกฤติ 15 20 35 

ครูวิทย์ – คณิต 1 3 4 
LABBOY 2 3 5 

 รวม 18 26 44 

อัตราจ้าง 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 7 10 17 
อัตราจ้างธุรการ 13 20 33 

อัตราจ้าง 
นักการภารโรง 

5 8 13 

 รวม 25 38 63 
รวมอัตราจ้าง  43 64 107 

พนักงานราชการ 17 54 71 
ลูกจ้างประจํา 31 88 119 

รวมทั้งสิ้น 828 1,391 2,219 
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ข้อมูลทางวิชาการ 
 
ตารางที่  17  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2555 – 2557  
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 55 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 56 7ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 56 
จังหวัด 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ 
จังหวัด 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ 
จังหวัด 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ ลป. ลพ. สพม.
35 

ลป. ลพ. สพม. 
35 

ลป. ลพ. สพม.
35 

ภาษาไทย 56.08 56.60 56.92 54.57 54.48 47.71 48.29 47.91 44.43 44.25 37.73 38.24 37.91 35.39 35.20 
สังคมศึกษา 49.17 49.41 50.22 47.15 47.12 42.18 42.39 42.25 39.48 39.37 49.99 49.85 49.94 46.94 46.79 
ภาษาอังกฤษ 29.12 28.38 29.22 28.29 29.71 31.63 31.12 31.45 29.99 30.35 27.89 27.08 27.60 27.09 27.46 
คณิตศาสตร์ 28.78 28.56 29.27 26.94 26.95 28.07 26.99 27.70 25.41 25.45 33.28 32.56 33.02 29.59 29.65 
วิทยาศาสตร์ 37.72 38.24 38.66 35.40 35.37 41.71 41.52 41.65 38.04 37.95 42.73 42.95 42.81 38.77 38.62 
สุขศึกษา 57.97 58.85 59.06 56.93 56.67 61.21 61.98 61.47 58.72 58.30 63.32 63.72 63.46 59.72 59.32 
ศิลปศึกษา 44.58 44.22 44.74 43.41 43.31 46.19 48.47 46.28 43.88 42.65 45.98 46.01 45.99 43.24 43.14 
การงานอาชีพ 51.26 52.14 52.53 47.69 47.39 48.32 49.80 48.82 44.82 44.46 49.82 49.55 49.72 45.87 45.42 
สรุป 8 กลุ่มฯ 44.34 44.55 45.08 42.55 42.50 43.38 43.57 43.44 40.60 40.47 43.84 43.75 43.81 40.83 40.70 
สรุป 5 กลุ่มสาระหลัก 40.17 40.24 40.86 38.47 38.53 38.26 38.06 38.19 35.47 35.47 38.32 38.14 38.26 35.56 35.54 

 

ตารางที่  18  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2555 – 2557  (จังหวัดลําปาง – ลําพูน) 
 

สรุป 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
8 กลุ่มสาระฯ 45.08 43.44 43.81 
5 กลุ่มสาระฯ หลัก 40.86 38.19 38.26 
 
ตารางที่  19  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2555 – 2557   
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 55 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 56 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 57 
จังหวัด 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ 
จังหวัด 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ 
จังหวัด 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ ลป. ลพ. สพม.
35 

ลป. ลพ. สพม. 
35 

ลป. ลพ. สพม.
35 

ภาษาไทย 50.24 48.53 49.57 47.68 47.19 51.09 51.39 51.20 49.87 49.26 52.72 53.44 52.99 51.41 50.76 
สังคมศึกษา 37.86 36.92 37.48 36.47 36.27 34.36 34.44 34.39 33.19 33.02 38.12 38.41 38.23 36.81 36.53 
ภาษาอังกฤษ 23.80 20.89 22.64 21.71 22.13 26.51 25.41 26.09 25.05 25.35 24.76 23.41 24.25 23.12 23.44 
คณิตศาสตร์ 24.44 23.48 24.06 22.62 22.73 22.40 21.40 22.02 20.43 20.48 23.93 22.91 23.55 21.72 21.74 
วิทยาศาสตร์ 35.13 34.31 34.80 33.26 33.10 32.12 32.28 32.18 30.60 30.48 34.37 34.70 34.49 32.67 32.54 
สุขศึกษา 54.69 55.07 54.84 54.04 53.70 63.02 64.24 63.49 62.46 62.03 53.52 54.44 53.86 52.48 51.94 
ศิลปศึกษา 33.71 33.51 33.63 32.98 32.73 29.34 29.14 29.26 29.17 29.00 35.54 35.16 35.40 34.90 34.64 
การงานอาชีพ 47.35 47.22 47.30 46.20 45.76 51.32 52.40 51.73 50.71 49.98 51.72 52.45 51.99 49.71 149.01 
สรุป 8 กลุ่มฯ 38.40 37.49 38.04 36.87 36.70 38.77 38.84 38.80 37.69 37.45 39.34 39.37 39.35 37.85 37.58 
สรุป 5 กลุ่มสาระหลัก 34.29 32.83 33.71 32.35 32.28 33.30 32.98 33.18 31.83 31.72 34.78 34.57 34.70 33.15 33.00 

 
ตารางที่  20  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2555 – 2557  (จังหวัดลําปาง – ลําพูน) 
 

สรุป 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 
8 กลุ่มสาระฯ 38.04 38.80 39.35 
5 กลุ่มสาระฯ หลัก 33.71 33.18 34.70 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
พันธกิจ 
 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 
 2.  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3.  ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 5.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยมี
เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์  
 ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ยึดแนวทางการพัฒนา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามกลยุทธ์ และจุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา    
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จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานโดยยึด
จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลัก และสอดคล้องกับบริบท
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และการขับเคลื่อนนโยบายจะเป็นการด าเนินการ
ตามจุดเน้น ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

 จุดเน้นการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้       
            
  1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  
  1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  1.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  1.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย            
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม 
ที่เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้    
  1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน
และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย   
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs)          
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน        
  1.3.3 นัก เรี ยนที่ มี ความสามารถพิ เศษได้ รับการส่ ง เสริมให้มีความเป็น เลิ ศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
   1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ 
องค์กรเอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ    
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
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 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา      

  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (Continuous Professional Development)     
   2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด 
และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา       
  2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
ในการจัดการเรียนรู้           
  2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
ก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding 
System)    

   2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ             
  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพ           
  2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่าง
มืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม    
 2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)  
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ          
  2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนา
การศึกษาของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม      
  2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ        

 3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability)   
  3.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็น  
ผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง    
   3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม   
  3.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่าง
เข้มแข็ง โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม        
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  3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการและติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ       
 3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards)      
  3.2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงข้ึน เทียบเคียง
กับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน      
  3.2.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามระดับมาตรฐานที่สูงข้ึน เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานการบริหารงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                   ปีงบประมาณ 2558 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบนโยบาย และจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 102,886,334 บาท  ดังนี ้
 

ตารางที่  2  แสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ  2557 – 2558 

ปีงบประมาณ 
 
 
 

รายการ 

2557 คิดเป็น 
ร้อยละ 

2558 คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบบุคลากร 10,967,970 16.11 12,022,820 11.7 1,054,850 4.41 
งบด าเนินงาน 45,711,746 67.13 49,757,044 48.42 4,045,298 18.71 
งบลงทุน 9,546,455 14.02 39,543,580 38.48 29,997,125 24.46 
งบอุดหนุน 1,860,100 2.73 1,436,900 1.4 -423,200 -1.33 
งบรายจ่ายอื่น 5,000 0.01 125,990 0.12 120,990 0.11 

รวมทั้งสิ้น 68,091,271 100 102,886,334 100 34,795,063  

ท่ีมา : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

                    การด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ในปีงบประมาณ 2558  
มีจุดเด่น 3 ประเด็น ดังนี้ 
                    1.  มีความเข้มแข็งและพัฒนาเป็นแบบอย่างในด้านการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
มีการจัดระบบการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กร และพัฒนาให้สามารขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
                    2. มีการจัดระบบเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาได้ครบถ้วนทุกสถานศึกษา  
ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
 3.  จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
ที่ดีเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ได้ใกล้ชิดสถานศึกษา  การคัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นแบบอย่างได้   
ส าหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา  เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย                 
 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยก าหนด
กิจกรรมโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน  37 โครงการ เพื่อสนองรับ
ต่อกลยุทธ์ขั ้นพื ้นฐาน 4 กลยุทธ์ ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที ่แสดงให้เห็นสัมฤทธิ ์ผลของ  
การปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษา  
โดยวางแผนการพัฒนาร่วมกับประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้ง 2 จังหวัดและ  
ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 7 กลุ่ม มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม 
ด าเนินการพัฒนาครูตามก าหนดและตามเวลาที่ก าหนด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปรายงานผล 
การด าเนินงานตามโครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  ประมาณ 750 คน โดยแยกประเภทดังนี้ 
 1. นักเรียน   จ านวน  50 คน 
 2. คร ู    จ านวน  500 คน 
 3. กรรมการผู้ทรงเกียรติ  จ านวน  150 คน 
 4. บุคลากรภายนอก  จ านวน  50 คน 

เชิงคุณภาพ 
  ครูได้เข้าร่วมการน าเสนอผลงาน Best Practice ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมและศาสนาวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ  
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผลงาน Good Practice จ านวน 100 ผลงาน 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผลงาน Best Practice ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง และมีผลงาน Good Practice จ านวน 100 ผลงาน 
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2. โครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 154,100   บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและสะท้อนผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 
  3. สรุปผลรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมของเขต 
  4. รายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 
  2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อก าหนดกรอบเน้ือหาท้องถิ่นและวางแผนพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 
  4. จัดท าเอกสารกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียน มีรายงานผลการ
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
  2. มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เชิงคุณภาพ 
  1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดที่มีการประเมินครอบคลุมเนื้อหา 5 ด้าน ได้แก่ สถานศึกษา ด้านบริบท (Context)  
ด้านกระบวนการ ( Input) ด้านผลผลิต (Product) ด้านผลกระทบ ( Impact) ที่เกิดจากการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โดยสังเคราะห์และสรุปเป็นรายงานผลการใช้หลักสูตร 
  2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุมเนื้อหา
ท้องถิ่นจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
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ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 มีเครือข่ายนักพัฒนาหลักสูตรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยให้ทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรโดยยึดหลักการพัฒนาเชิงระบบแบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  
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3. โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 365,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 การประเมินคุณภาพนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2557 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน 
  2) ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้น ม.3  และม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์  ชั้น ม.3  และม.6  
  4) ประชุมคณะท างานวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
และเขตพื้นที่  
  5) จัดท าต้นฉบับรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน  เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง   

3.2 การด าเนินการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา Pre O-NETนักเรียน ชั้น ม.3 /การใช้ข้อสอบกลาง     
      นักเรียนชั้น ม. 1, 2 ปีการศึกษา 2557 

  1) ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  2) ด าเนินการคัดเลือกข้อสอบตามโครงสร้างข้อสอบ/จัดท าต้นฉบับ/ส าเนาต้นฉบับและเฉลย   
  3) ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนหรือรองฝ่ายวิชาการ/ผู้เกี่ยวข้อง ชี้แจงการด าเนินการ จัดสอบ 
และมอบส าเนาข้อสอบ (CD)  
  4) ด าเนินการจัดสอบ ตรวจ และสรุปรายงานผลการสอบ 
  5) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล Pre O-NETนักเรียน ชั้น ม.3 /การใช้ข้อสอบกลาง นักเรียนชั้น ม. 1, 2  
ปีการศึกษา 2557  
  6) จัดท าต้นฉบับข้อมูลการประเมินผล และรายงานผลการประเมิน ฯ  

3.2  การนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
  1) ประชุมปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมการวัดและประเมินผล 
ของสถานศึกษาในสังกัด 
  2) การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
  3) นิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
  4) การสรุป/รายงานการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
ในสังกัด 

3.4  การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
   1) จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2) จัดประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์เพื่อมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร 
 3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับแรก 
 4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
 5) จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ 
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3.5  การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPA)   

  2) ประชุมปฏิบัติการคณะท างานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  นักเรียน และบุคลากร 
  3)  สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
   1. นักเรียนชั้นม.3 และม.6  จ านวน 46 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2. ข้อมูลรายงานผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ม. ๓ และการใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ม. 1 และ ม. 2  
จ านวน 46 โรงเรียน  5 กลุ่มสาระหลัก 
   3. โรงเรียน  46 โรงเรียนมีข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนในระดับสถานศึกษา 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกโรง 
  4. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม. 3 และม. 6 สูงกว่าระดับประเทศและระดับ
สังกัด จ านวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  5. โรงเรียน  46 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 
2557 

เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อมสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียน ท าให้ผลการสอบระดับ 
ชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม. 3 และม. 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บรรลุ 
ตามเป้าหมายคือ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง   
 3. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ในแต่ละระดับ 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  โรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อมสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียน ท าให้ผลการสอบระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม. 3 และม. 6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บรรลุตาม
เป้าหมายคือ สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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4. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 100,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประชุมมอบนโยบายการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้แก่ครูบรรณารักษ์
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
  2. จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนประจ าจังหวัดล าปาง และ
จังหวัดล าพูน เพื่อจัดมหกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
  3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. ครูและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียน มีการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมในโรงเรียนทุกโรง คิดเป็น 100% 
  2. ครูและนักเรียนแกนน าห้องสมุด โรงเรียนละ 15 คน จ านวน 46 โรงเรียน รวม 690 คน ได้จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาห้องสมุดประจ าจังหวัด 

เชิงคุณภาพ 
  ครูและนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนิสัยรักการอ่าน 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงมีนวัตกรรมการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน โรงเรียนละ 1 ผลงาน 
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5. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557  และ  2558 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 700,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการคัดเลือกตัวแทนแต่ละกลุ่ม โดยชี้แจงผู้บริหารและ 
รองฝ่ายวิชาการของโรงเรียน 
  2.  มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม ก าหนดแนวทางเพ่ือลงชื่อการปฏิบัติ 

1. ด าเนินการตามปฏิทินการคัดเลือกตัวแทน ทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  เป้าหมาย  ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน รวมทั้งโรงเรียน
เอกชนและโรงเรียนสังกัดอื่น พอสรุปได้ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียนในจังหวัดล าปาง 
– ล าพูน 

2. โรงเรียนสังกัดเอกชนทั้งจังหวัดล าปาง – ล าพูน 
3. โรงเรียนสังกัดอื่นทั้งจังหวัดล าปาง – ล าพูน 

เชิงคุณภาพ 
  1. มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป 

2. มีครูที่เข้าร่วมด าเนินการตามเกณฑ์ของคณะกรรมการแต่ละรายการ 
  3. โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ 
  4. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ,  
  1. มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือต่อไป 
  2. มีครูที่เข้าร่วมด าเนินการตามเกณฑ์ของคณะกรรมการแต่ละรายการ 
  3. โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการ 
  4. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
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    กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค 

 
1. โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ประจ าปีการศึกษา 2558 : การจัดตั้งสภานักเรียน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
งบประมาณ  74,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด าเนินการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทยประจ าปีการศึกษา 
2558 : การจัดตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 
2558  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีคณะกรรมการสภานักเรีย น 
จากทุกโรงเรียนในสังกัดโรงละ 2 คน รวม 92 คน และครูที่ปรึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
จากทุกโรงเรียนโรงละ 1 รวม 46 คนร่วมกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่ เป็นประโยชน์  
ต่อคณะกรรมการสภานักเรียน และเป็นเวทีให้นักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนครูที่ปรึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนได้รับองค์ความรู้
ในการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. คณะกรรมการสภานักเรียนจากทุกโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2558 : การจัดตั้งสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  2. มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีการศึกษา 
2558 

เชิงคุณภาพ 
  คณะกรรมการสภานักเรียนจากทุกโรงเรียนได้รับองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้การพัฒนากิจการ
สภานักเรียนในโรงเรียน จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วมค่าย ฯ ในข้อค าถามที่ถามว่า
เน้ือหาสาระของฐานกิจกรรมสามารถเป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิกสภานักเรียนน าไปปรับใช้ในกิจการ 
สภานักเรียนของโรงเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ นั้นค่าเฉลี่ย 
อยู่ที่ 4.45 ซ่ึงอยู่ในระดับดี   

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ,  
  จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายฯในข้อค าถามทุกข้อจากแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ นั้นค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 4.27 ซ่ึงอยู่ในระดับดี   
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  2.  โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพม.35  

 ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา   
 งบประมาณ 164,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  จัดงานชุมนุมลูกเสือ “ลูกเสือไทยใจภักดีฯ 104 ปี การลูกเสือไทย”รูปแบบของการจัดค่าย
ชุมนุม ประกอบด้วยค่ายย่อย จ านวน 8 ค่าย ได้แก่ ค่ายย่อยที่ 1 ค่ายบุญวาทย์  ค่ายย่อยที่ 2  ค่ายกัลยา  
ค่ายย่อยที่ 3 ค่ายเถินบุรินทร์,ค่ายย่อยที่ 4  ค่ายพญาวัง ค่ายย่อยที่ 5  ค่ายจามเทวี ค่ายย่อยที่ 6  ค่าย 
หริภุญชัย,ค่ายย่อยที่ 7 ค่ายศรีวิชัย และค่ายย่อยที่  8  ค่ายเอกชน  กิจกรรมงานชุมนุมประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะลูกเสือ(บุกเบิกและผจญภัย)  กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรม
เมืองวิทยาศาสตร์  กิจกรรมวิชาอาชีพสู่คุณค่าวิถีล้านนาไทย  รวมทั้งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมยามว่าง และกิจกรรม  
มิตรสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชา ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ฝึกทักษะ ประสบการณ์ ความสนุกสนานตามวิธีการทางลูกเสืออย่างดียิ่ง โดยก าหนดจัด
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
เขลางค์นคร อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุม ฯ จ านวน 1,100 คน  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  - เจ้าหน้าที่ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
จ านวน  200  คน 
  - ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35  จ านวน 800 คน 

- ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน  จ านวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 
  - เจ้าหน้าที่ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  200  คน 
  - ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35  ได้ท ากิจกรรมและผ่านกิจกรรม จ านวน 800 คน 
  - ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน ได้ท ากิจกรรมและผ่านกิจกรรม 
จ านวน 100 คน 
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  4.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านลูกเสือ   

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 301,000 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
การจัดฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ข้ันความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) เพื่อเป็นการเพิ่ม

คุณวุฒิทางลูกเสือให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 1 
พฤษภาคม  2558 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

- มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 39 คน  

เชิงคุณภาพ 
- ทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับวุฒิบัตร ( ผ่าน ) การฝึกอบรมทุกคน  
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  5. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 65,000 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกแห่ง 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เห็นความส าคัญและเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ                                 
  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 46 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
  - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  - นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
  คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้ด าเนินการคัดเลือก
โรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก  
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  7.  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 65,000 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. เพื่อลดป๎ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดและอบายมุข 
นอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขป๎ญหา
ยาเสพติด อบายมุข ป๎จจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. สถานศึกษาทุกแห่งสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมโครงการและ
รับการประเมินผลประจ าปี เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  2. ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน 
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 เชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
  2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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  8.  โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 110,000 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเผยแพร่การจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
  2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
  3. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนและป้องกันป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เขิงปริมาณ 
  ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมในสถานศึกษาและเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานศึกษาดีเด่นครบทุกระดับ 

เชิงคุณภาพ 
  เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัด สพม.35  และเช้าร่วม
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ 
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
 1. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ได้รับรางวัลระดับประเทศ ชมรม  
TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับเพชร ปีที่ 1 
 2. โรงเรียนเถินวิทยา  อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ได้รับรางวัลระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานศึกษา ระดับเงิน ปีที่ 1 
 3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน  ได้เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานศึกษา ณ เมืองทองธานี นนทบุรี 
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9.  โครงการปลูกฝ๎งคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 50,000 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
      ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ในการจัด
อบรมการจัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ 4 โรงเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนแม่พริกวิทยา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โรงเรียน 
ทาขุมเงินวิทยาคาร  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  

 เชิงคุณภาพ 
         ศูนย์การเรียนรู้ 4 โรงเรียน จัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วไปได้   

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ศูนย์การเรียนรู้ 4 โรงเรียน จัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วไปได้ 
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10.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการจัดการศึกษา   
งบประมาณ 126,000 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชุมมอบนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนแก่ครู 
2. จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประจ าจังหวัด 
3. ศูนย์ฯ พัฒนาครู/ นักเรียนโดยการจัดอบรมการจัดท าโครงการคุณธรรมและประกวดโครงงาน

คุณธรรมระดับจังหวัด 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 มีโครงการคุณธรรมในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 46 โรง  

เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัดมีการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
      มีโครงงานคุณธรรมที่ชนะเลิศระดับจังหวัดและจะเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือแข่งขันระดับภาค จ านวน 2 รายการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ 150,000 บาท    

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. เสนอขออออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และประสานการด าเนินงาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการ 
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ จ านวน 1 วัน 
 5. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม. 
เขต 35 จ านวน 300 คน      

เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ และสมรรถนะประจ าสายงานเพื่อน าไปสู่การท าผลงาน               
ทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีสมรรถนะประจ าสายงานเพื่อน าไปสู่การท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 
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  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 
 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ 100,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประสานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน 
 3. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
    3.1 จังหวัดล าปาง  จ านวน  60,000 บาท 
    3.2 จังหวัดล าพูน  จ านวน 40,000 บาท 
 4. ด าเนินการ/ปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมโครงการ 
 5. ติดตามและประเมินผล 
 6. สรุป/รายงานผล 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ที่เข้ารับการ
อบรม 

เชิงคุณภาพ 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา 
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 3. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศออนไลน์ 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
งบประมาณ 50,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาน ากิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
ออนไลน์ไปบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ 

1. ประชุมวางแผนการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพ่ือก าหนดเน้ือหาและกิจกรรม 
2. อบรมศึกษานิเทศก์ด้าน ICT เพ่ือการนิเทศ 
3. ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 
100%  

เชิงคุณภาพ 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 มีนวัตกรรมด้านการนิเทศ จ านวน 1 เรื่อง  
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  4.  โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ   
งบประมาณ 26,900 บาท   

แนวทางการด าเนินงาน 
เป้าหมายกิจกรรม  
- พัฒนาองค์ความรู้อาเซียน 
- พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ลักษณะกิจกรรม 
ประชุม workshop การใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมเกี่ยวกับเพลงอาเซียนทั้งก่อน – หลังทดสอบ 

องค์ความรู้อาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 56 คน 

เชิงคุณภาพ 
  - องค์ความรู้อาเซียน 
  - พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้อาเซียน 
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  5. โครงการจัดงานมุทิตาจิตกตัญํูครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าปี 2558  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณ 300,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. วิเคราะห์ป๎ญหาอุปสรรคในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามปฏิทิน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 103 คน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง และผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานอื่นๆ  
จ านวน 197 คน 

 
เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุสามารถปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุ และผู้ร่วมงานเกิดความ
ประทับใจท าให้เกิดขวัญและก าลังใจและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า แขกผู้มีเกียรติ เกิดความประทับใจ
ตลอดจนซึมซับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว้ 
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  6. โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี 2558 ของ สพม.เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณ 200,000 บาท (งบนโยบายเร่งด่วน) 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครูฯ เพ่ือหาแนวทางการจัดงานฯ และจัดสรรงบประมาณให้แก่
ฝ่ายด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
  2. ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ 
  3. ประสานขอใช้สถานที่จัดงานตามที่คณะกรรมการจัดงานวันครูฯ เห็นชอบ (โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร)  
  4. ส ารวจ/รวบรวมรางวัล และรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล/โล่/
เข็ม/เกียรติบัตรในวิชาชีพทางการศึกษา 
  5. จัดกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี 2558 (ครั้งที่ 59) โดยมีการท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ จ านวน 60 
รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บูชาบูรพาจารย์ ร าลึกถึงพระคุณครู กล่าวค าปฏิญาณ และพิธีมอบรางวัล/โล่/
เข็ม/เกียรติบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
  6. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.เขต 35 จ านวน 1,125 คน ได้ร่วมกิจกรรม
งานวันครู ประจ าปี 2558 (ครั้งที่ 59) 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.เขต 35 จ านวน 536 คน ได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้  

- รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี   382  คน 
- Obec awards     8  คน 
- ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา  17  คน 
- ครูดีมีทุกวัน    2  คน 
- ครูผู้สอนดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียน 100  คน 
- หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  3  คน 
- ครูดีในดวงใจ    1  คน 
- ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 5  คน 
- ครูดีไม่มีอบายมุข     18  คน 
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เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.เขต 35 มีความรู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติยศ 

ศักดิ์ศรีของความเป็นครู และได้แสดงออกซึ่งความรัก สามัคคีในหมู่คณะ และมีขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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  7. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในสู่การเป็นมืออาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
งบประมาณ 28,844  บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1.  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA)  
ระดับสูง (Advanced)  ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด   
 -  หลักสูตรหลักสูตร Advanced ด้าน Finance and Compliance         
 -  หลักสูตรหลักสูตร Advanced ด้าน Consulting  
 2.  เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการอบรม 
 3.  ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจแบบปรนัยหรืออัตนัย ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการอบรม 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร 
 1.  หลักสูตรหลักสูตร Advanced ด้าน Finance and Compliance        
 2.  หลักสูตรหลักสูตร Advanced ด้าน Consulting  
 
เชิงคุณภาพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  และวิธีการของงานตรวจสอบภายใน 
ที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดระสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายใน 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ, 
 1. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตร Advanced ด้าน Finance and Compliance  เมื่อวันที่ 16 
– 22 มีนาคม 2558  และผ่านการอบรมตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ 
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA)  หลักสูตร Advanced ด้าน Finance 
and Compliance  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
 2. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักสูตร Advanced ด้าน Consulting เมื่อวันที่ 24 เมษายน  –          
3 พฤษภาคม 2558  และผ่านการอบรมตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ 
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA)  หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting  
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558    
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
งบประมาณ 225,800 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนการพัฒนาศึกษานิเทศกเ์พ่ือก าหนดเน้ือหาและกิจกรรม 
2. อบรมศึกษานิเทศก์ด้าน ICT เพ่ือการนิเทศ 
3. ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 
100%  

เชิงคุณภาพ 
 ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 มีนวัตกรรมด้านการนิเทศ จ านวน 1 เรื่อง  
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  9. โครงการฝึกอบรมลูกจ้างประจ าด้านการจัดภูมิทัศน์อาคารสถานที่  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณ 40,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลูกจ้างประจ าด้านการจัดภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถานที่  โดยใช้พื้นที่
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  ลูกจ้างประจ าในสังกัดโรงเรียนในจังหวัดล าปาง จ านวน 50 คน ฝึกผีมือแรงงานได้ประสบการณ์
จริง โดยการปฏิบัติจริงในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35  

เชิงคุณภาพ 
  ได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มข้ึนและภูมิทัศนส์วยงาม 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและได้พื้นที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้น 
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10. โครงการอบรมเรื่อง Top 10  Technology Trends for 2015 ให้บุคลากรด้าน ICT ของสังกัดส านักงาน 
     เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
งบประมาณ 35,500 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
การอบรมเรื่อง Top 10 Technology Trends for 2015 ให้บุคลากรด้าน ICT ของสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
ข้ันวางแผน 

  1. แต่งตั้งคณะท างาน                                                        
  2. จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอโครงการ 

ข้ันด าเนินการ 
1. จัดเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน 
2. ด าเนินการอบรม 
ข้ันประเมินผล 

  1. สรุปผลโครงการจากแบบประเมิน 
  2. จัดท ารายงานผลการอบรม 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  มีจ านวนผู้เข้ารับอบรมในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 60 คน  

เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรทางด้าน ICT ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ตามเทรนด์ปี 2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร  การปฏิบัติงาน และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ความคิดเห็นต่อโครงการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีระดับความเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเรื่อง Top 10 Technology Trends for 
2015 ให้บุคลากรด้าน ICT ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  โดยภาพรวม 
ของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งระดับความเห็นต่อโครงการ  ด้านหลักสูตร ในรายการ “ 
ความน่าสนใจของเนื้อหา” มีระดับคะแนนมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย  5.00 และ ระดับความเห็นต่อโครงการ  
ด้านความรู้ความเข้าใจ ประเด็น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนอบรม  มีระดับคะแนนน้อยสุด ที่ค่าเฉลี่ย  
3.42 
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11. โครงการอบรม การสร้างโปรแกรมบันทึกข้อมูลพิกัดที่อยู่ของนักเรียนด้วยโปรแกรม  Google Map API   
    ให้บุคลากรด้าน ICT  ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
งบประมาณ 79,900 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
การอบรมเรื่อง การสร้างโปรแกรมบันทึกข้อมูลพิกัดที่อยู่ของนักเรียนด้วยโปรแกรม  Google Map 

API  ให้บุคลากรด้าน ICT  ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ดังนี้ 
ข้ันวางแผน 

  1. แต่งตั้งคณะท างาน                                                        
  2. จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอโครงการ 

ข้ันด าเนินการ 
  1. จัดเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน 
  2. ด าเนินการอบรม 

ข้ันประเมินผล 
1. สรุปผลโครงการจากแบบประเมิน 
2. จัดท ารายงานผลการอบรม 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

มีจ านวนผู้เข้ารับอบรมในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 110 คน 
เชิงคุณภาพ 

บุคลากรทางด้าน ICT ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถสร้างโปรแกรมบันทึกข้อมูลของนักเรียนในสังกัดเพื่อรายงานพิกัดของ
นักเรียนในสังกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร  การปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ความคิดเห็นต่อโครงการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถาม พบว่า ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีระดับความเห็นเกี่ยวกับโครงการการสร้างโปรแกรมบันทึกข้อมูลพิกัดที่อยู่ของ
นักเรียนด้วยโปรแกรม  Google Map API ให้บุคลากรด้าน ICT ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  โดยภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ “มาก” ซึ่งระดับความเห็นต่อโครงการ  
ด้านความพึงพอใจ ในรายการ “ความพึงพอใจด้านเนื้อหา หลักสูตร” มีระดับคะแนนมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย  
4.46 และ ระดับความเห็นต่อโครงการ ด้านความรู้ความเข้าใจ ประเด็น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อน
อบรม  มีระดับคะแนนน้อยสุด ที่ค่าเฉลี่ย  3.79  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา  

 

  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิชัย  มูลเขียนและคณะ 
งบประมาณ 150,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ก าหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการตามโครงการ ดังนี้ 

โรงเรียนกลุ่ม A  หมายถึง โรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ใน 10 ล าดับแรก 
ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพ 
จ านวน 10 โรงเรียน 
       โรงเรียนกลุ่ม B  หมายถึง โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด และเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 ที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อสะท้อนผลและร่วมวางแผนในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายร่วมด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการด าเนินการ 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนา ฯ 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 โรงเรียน  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. มีรูปแบบการร่วมพัฒนาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

เชิงคุณภาพ 
  1. มีเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียน กลุ่ม A และโรงเรียนในกลุ่ม B 
  2. มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยบริหารจัดการแบบแลกเปลี่ยนและร่วมด าเนินการ  

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการด าเนินการในรูปแบบ SPM 35 model   
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2. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการนิเทศงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
งบประมาณ 294,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารและครูวิชาการในโอกาสประชุมต่าง ๆ และได้ส่งตัวบ่งชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอก 20 ตัวบ่งชี้ให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบ 4  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ทุกโรงเรียนทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4   

เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
       โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมด้านการประกันคุณภาพมากที่สุด 
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  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)"  
สนองนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
งบประมาณ 140,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 35 ด าเนินการจัดอบรมโครงการในระหว่างวันที่ 17 
– 18 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ครู / ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา 
ในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 120 คน 

 รูปแบบการจัดกิจกรรมอบรม มีดังนี้ 
  วนัที่ 17 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารับการอบรมฟ๎งค าชี้แจงระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3 และฝึกปฏิบัติที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากส านักงานคลังจังหวัดล าปาง จ านวน 2 ท่าน  
  วันที่ 18 สิงหาคม 2558 จัดอบรมที่โรงแรมล าปางเวียงทอง จังหวัดล าปาง เกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และระเบียบกฎหมายพัสดุ การก าหนดราคากลาง แนวทางในการป้องกัน 
การลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากส านัก
ตรวจสอบพิเศษ ภาค 9 จังหวัดล าปาง 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด  

เชิงคุณภาพ 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
ดังผลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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  4. โครงการการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบภายใน  

ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
งบประมาณ - 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1.  วางแผนการตรวจสอบภายใน 
 2.  จัดท าแผนการตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยรับตรวจ  
 3.  ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558   
 4.  รายงานผลการตรวจสอบ สพม. 35 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 1. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตรวจสอบการเงิน บัญชีและรายงาน
การเงินในระบบ GFMIS ซึ่งเรียกรายงานจาก Web Online การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน การจัดซื้อจัดจ้าง) ใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย      
 2. ระดับสถานศึกษา ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เงินอุดหนุนรายหัว และเงินรายได้
สถานศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป จ านวน 18 โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
 1. หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ เป็นไปตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  
ที่ก าหนด และแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึนและมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 
      2. ฝ่ายบริหารรับทราบป๎ญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 1.  หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ และระบบ GFMIS จ านวน ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ 
      2.  หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจกับงานตรวจสอบภายใน และสามารถแก้ไขป๎ญหาได้อย่าง  
ทันเหตุการณ์ ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
      3.  หน่วยรับตรวจมีการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ได้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของ
หน่วยงานต้นสังกัด และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
 หน่วยรับตรวจมีการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/นโยบาย/จุดเน้น สพฐ. สพม.เขต 35 และของสถานศึกษา การจัดท าแผน
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยเปิดเผยแผน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 ด้านการเงิน บัญชี ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบก าหนด มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ถูกต้องและเป็นป๎จจุบัน ผลการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุดเงินสด/สมุดเงินฝากธนาคาร/สมุดคู่ฝาก 
สพท./ทะเบียนคุมเงินแยกตามวัตถุประสงค์ กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ส่วนใหญ่ตรงกัน แต่ไม่มีการ
จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายงาน การเก็บรักษาเงินวงเงินตามอ านาจการเก็บ
รักษา การควบคุมการรับ-การจ่ายเงินประจ าวัน เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง  
การปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่จัดท ารายงานการเงินและส่งรายงานการเงินให้ ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
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 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอนเป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดท าบัญชีวัสดุยังไม่ถูกต้องและไม่เป็นป๎จจุบัน 
มีการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม. เขต 35 

  5. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาที่มีธรรมาภิบาล   
 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ 30,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน และให้มี
หน่วยงานวินัยและนิติการภายในโรงเรียนเพื่อท าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนดูแลระบบช่องทางการรับฟ๎ง  
ความคิดเห็น น าเสนอผู้บริหารและประสานนิติกร สพม. เขต 35 เกี่ยวกับการด าเนินการทางกฎหมายและ
วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 

   2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
   2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และประสานการด าเนินงาน 
   2.3 ประชุมคณะกรรมการ 
   2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ จ านวน 1 วัน 
   2.5 สรุปและรายงานผล 

        3. สร้างช่องทางรับฟ๎งความคิดเห็น บน website ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

- อบรมให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 100 คน      

เชิงคุณภาพ 
1. ทุกโรงเรียนมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียน 
2. ทุกโรงเรียนมีมาตรการป้องกันและปราบการการทุจริต 
3. ชี้แจง/ เอกสาร ให้ความรู้ในการประชุมผู้บริหาร 
4. สร้างเว็บไซด์ รับเรื่องราว ร้องทุกข์/รับฟ๎งความคิดเห็น 
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  6. โครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน   

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
งบประมาณ 328,260 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี  2558 
     1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
        1.2 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการฯ   

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558 
     2.1 ประชุมคณะท างานจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา 
     2.2 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา 
     2.3 จัดท าเป็นรูปเล่มและถ่ายเอกสารสารสนเทศปีการศึกษา 2558  
  3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
      3.1 จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตาม  ครั้งที่ 1/2558 
      3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตาม  ครั้งที่ 2/2558 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ขอผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีเอกสารใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  7. โครงการสร้างความเข้มแข็งขององค์คณะบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
งบประมาณ 200,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ศึกษาเอกสาร / เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าเอกสาร 
4. ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อมสถานที่จัดประชุมและเชิญผู้เข้าประชุม 
5. ด าเนินการจัดประชุมสัมมนา 
6. จัดท าเอกสารรายงาน / สรุปโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 คน 
- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน  6  คน 
- อนุคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน  2 คน 
- คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน  3  คน 
  - ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน  25  คน   

รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น   จ านวน  38 คน 

เชิงคุณภาพ 
องค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะ  ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          

มีความเข้าใจ มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารจัดการเขตพื้นที่โดยมีองค์คณะบุคคลทั้ง 3 
องค์คณะ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  สพม. เขต 35 

  8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามผลการด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายใน 
  2. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานการจัดระบบการควบคุมภายใน 
  3. ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและการด าเนินการเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายใน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ติดตามผลการด าเนินการจัดระบบการควบคุม
ภายในของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 11 โรงเรียน คือ 

1.1 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
1.2 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
1.3 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
1.4 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
1.5 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
1.6 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
1.7 โรงเรียนประชาราชวิทยา 
1.8 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

     1.9 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
     1.10 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
            1.11 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
  2. ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและการด าเนินการเกี่ยวกับระบบ 
การควบคุมภายใน ส่งให้ผู้รับผิดชอบประเมินผลปรากฏว่าโรงเรียนร้อยละ 100 ต้องการให้ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด าเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในและ
ไปติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ทราบผลการด าเนินงานการควบคุมภายใน
ของโรงเรียนได้ทราบป๎ญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน 

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 รายงานผลการด าเนินงานระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด  
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  9. โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
งบประมาณ   118,980  บาท 

แนวทางการด าเนินงาน   
1. จัดท าวารสารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

     1.1 ประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดท าวารสารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
     1.2 ผลิตวารสารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และด าเนินการเผยแพร่ 
ในองค์กร , ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด, ส่วนราชการจังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
ที่เกี่ยวข้อง 
  2. ประเมินความพึงพอใจ และสรุปผล 
  3. อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
     3.1 จัดท าโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
     3.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
     3.3 ด าเนินการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
     3.4 สรุป รายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. ผลิตวารสารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งละ 200 เล่ม เพ่ือแจก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์  46 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
  1.  ผู้อ่านวารสารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ความรู้ เกี่ยวกับบริบท 
การบริหารจัดการศึกษา  ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มากยิ่งขึ้น 
  2.  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ มีความรู้ ทักษะทางด้านงานประชาสัมพันธ์มากยิ่งข้ึน 
 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวารสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของ
โรงเรียนในสังกัด และการด าเนินการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
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  10. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
งบประมาณ 80,000 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ดงันี ้
ข้ันวางแผน 

    1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายงาน 
    2. จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอโครงการ 

ข้ันด าเนินการ 
    1. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่  อุปกรณ์ 
    2. ด าเนินการวางระบบ/ติดตั้งอุปกรณ์ 

ข้ันประเมินผล 
    1. ทดสอบการใช้งาน/ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
    2. รวบรวมเอกสารและประเมินผลโครงการ 
    3. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการใช้งานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต ให้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและ 

ความจ าเป็นของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่  

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพดี การบริหารจัดการสะดวก 

รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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  11. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
งบประมาณ 48,900 บาท 

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ดังนี้ 
ข้ันวางแผน 

    จัดท ารายละเอียดโครงการและขออนุมัติโครงการ 

ข้ันด าเนินการ 
    1. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และต าแหน่งที่จะด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
    2. ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 

ข้ันประเมินผล 
    1. ทดสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิด 
    2. สรุปประเมินผล/รายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

มีระบบกล้องวงจรปิดในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จ านวน 1 ระบบ  

เชิงคุณภาพ 
มีระบบรักษาความปลอดภัยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ที่มปีระสิทธิภาพดียิ่งข้ึน        
   

ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
1. สามารถใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในการสืบค้นและเป็นหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ 

  เพ่ือความรวดเร็วและแม่นย าในการจับกุมผู้กระท าความผิด ที่ก่อเหตุในพ้ืนที่ได้ 
2. สามารถดูการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ได้ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเลต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน (ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน) 
    การขับเคลื่อน “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ด้วย 
SESA 35 Models (The Secondary Educational Service Area Office 35 Models) 

ความเป็นมา 
  จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า การวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในด้านความรู้ (K) ทักษะ (P) คุณลักษณะ (A) 
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด สู่การพัฒนาด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
สมรรถนะส าคัญ มีความคลาดเคลื่อนเป็นจ านวนมาก กล่าวโดยสรุปก็คือ ครูจ านวนมากจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องหลักสูตรน่ันเอง 

เป้าหมายและระยะเวลาด าเนินการ 
เป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3 ในทุกปีการศึกษา 
  ด้านคุณภาพ ครูร้อยละร้อยจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตร 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีการศึกษา 2555-2557 

กระบวนการ ข้ันตอนด าเนินการ 
  1) ส ารวจ/ศึกษาสภาพปัญหา 
  2) วางแผนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  3) ด าเนินการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อน   
  4) ด าเนินการขับเคลื่อนโดยประชุมชี้แจง อบรมให้ความรู้แก่คณะครู นิเทศติดตาม และสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับการนิเทศภายใน   
  5) น าผลการนิเทศติดตาม และผลการทดสอบ O-NET มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ขับเคลื่อน 

ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การขยายผล 
ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
  จากการด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระยะ 3 ปีการศึกษา พบว่าคณะครูมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
มีพัฒนาการที่ดีข้ึน และเมื่อเทียบกับระดับประเทศ ผลการทอสอบ O-NET ในภาพรวมของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อยู่ในกลุ่มสูง 
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การขยายผล 
  กระบวนการขับเคลื่อนจากปีการศึกษา 2555-2557 เป็นกระบวนการนิเทศติดตาม ซึ่งด าเนินการ
โดยศึกษานิเทศก์เป็นหลัก แต่จากสภาพปัญหาที่พบ ยังมีครูจ านวนไม่น้อยยังขาดความมุ่งมันในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการให้มีความครอบคลุ่มทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ
เขตพื้นที่ ระดับกลุ่มโรงเรียน สมป.จังหวัด ระดับโรงเรียนและครูรายบุคคล โดยน าแนวคิดการขับเคลื่อน 
SANE มาเป็นหลัก สู่การพัฒนาโมเดล SESA 35 Models และได้ขยายผลสู่การปฏิบัติระยะ 3 ปีการศึกษา 
คือ 2558-2560  

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหาอุปสรรค 
  จากการด าเนินการในช่วงปีการศึกษา 2555-2557 พบปัญหา/อุปสรรค์ที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) ครูบางส่วนยังไม่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง 
2) การนิเทศติดตามของผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ชัดเจน และจริงจัง 

  3) ผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ไม่ส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง 
4) ครูไม่มีกรณีศึกษาในแนวทางการพัฒนา 

  5) การพัฒนาครูของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพื้นที่ไม่สอดคล้องกับผลการนิเทศ
ติดตามของศึกษานิเทศก์ 

ข้อเสนอแนะ (ปรากฏใน SESA 35 Models) 
  1) เมื่อพบปัญหาทั้งในภาพรวมของโรงเรียน หรือครูรายบุคคล นิเทศติดตามโดยการก าหนด 
พันธสัญญา, ด าเนินการเชิงระบบ เช่น แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบอย่างเป็นทางการ 
  2) พัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูลให้มีส่วนของการนิเทศติดตามของผู้บริหารโรงเรียน 
  3) พัฒนาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และให้ความรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับสมรรถนะครู การประเมินจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สมศ. เขตพื้นที่ เพื่อให้ผลการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง 
  4) ได้พัฒนาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจนทุกข้ันตอน ตั้งแต่  
การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การน าผลการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
  5) ประสานงานและร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพื้นที่ เพื่อการพัฒนาครู 
ได้สอดคล้องกับผลการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ 
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2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   รูปแบบการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

ความเป็นมา 
รูปแบบการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ               
  การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ ในยุคปัจจุบันการแข่งขัน 
ของประเทศข้ึนอยู่กับความรู้ ความสามารถ ดังนั้นในการพัฒนาจึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
ทั้งระบบ  เพื่อให้การศึกษาไทยเน้นผลต่อผู้เรียนทั้งในระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้ง ยังต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจในการ
ขับเคลื่อนประเทศ ท าให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
โดยที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถจัดการเรียน 
การสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
ต่อไป ดังนั้น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม. เขต 35)  จึงได้จัดท า “รูปแบบ 
การพัฒนาครูสู่มืออาชีพ” โดยแบ่งอ านาจหน้าที่ในการดูแล ก ากับ ติดตาม เพื่อให้การจัดการต่าง ๆ  
มีความเชื่อมโยง มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจนยิ่งข้ึน ท าให้การบริหารจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเป็นระบบ
ยิ่งข้ึน มีจุดเด่น ในแต่ละโรงเรียน ทั้งครูเองก็ได้รับรางวัล และน าผลงานที่ตนเองได้ท าข้ึนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งกันและกัน น าระบบ SWOT มาใช้ท าให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนตนเอง อีกทั้ง น าประสบการณ์ต่าง ๆ  
ไปต่อยอดและพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน ส่งผลให้นักเรียน/ครู/สถานศึกษามีชื่อเสียงในระดับประเทศมีความก้าวไกล
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ต่อไป   

เป้าหมาย และระยะเวลาด าเนินการ 
  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสมรรถนะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                     
ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพมีคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้นและ
ขนาดที่หลากหลาย  ของโรงเรียนตามความต้องการ  ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี (2557-2561)   

กระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (สพม.35) ด าเนินการจัดรูปแบบการพัฒนาครู 
สู่มืออาชีพโดยมีกระบวนการในการด าเนินการดังนี้ 
  1) สพม. เขต 35 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.เพื่อจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
  2) สพม.เขต 35 วิเคราะห์/ สังเคราะห์เพื่อหาความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของครูร่วมกับเครือข่ายซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานที่ส าคัญสู่การมีคุณภาพโดยมีการจัดแบ่งกลุ่มโรงเรียนแยกเป็น จังหวัดล าปาง จ านวน  4  กลุ่ม
โรงเรียน ได้แก่ 1.กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ (จ านวน 8 โรงเรียน)  2.กลุ่มโรงเรียนกัลยาณี (จ านวน 7 โรงเรียน)  
3.กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ (จ านวน 10 โรงเรียน) 4.กลุ่มโรงเรียนพญาวัง (จ านวน 6 โรงเรียน)  และจังหวัด
ล าพูน จ านวน 3 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ 1.กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย (จ านวน 5 โรงเรียน) 2.กลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย 
(จ านวน 5 โรงเรียน) 3.กลุ่มโรงเรียนจามเทวี (จ านวน 5 โรงเรียน)        
  3) กลุ ่ม โ รง เ รียนคัด เลือกและส่งตัว แท นในแต่ล ะกลุ ่มสาระจัดองค์ความรู ้  (KM : 
Knowledge Management) และคัดเลือกวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ของแต่ละกลุ่มสาระที่ได้รับ
รางวัลหรือเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยส่งผลท าให้เกิด นวัตกรรม ส่งผลต่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนสูงข้ึน ครูได้รับวิทยฐานะพัฒนาตนเอง  และสถานศึกษามีชื่อเสียง ซ่ึงจะเป็นการส่งผลให้ครู 
ในแต่ละสาระวิชาเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง  
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  4) โรงเรียนสรุปผลการด าเนินงานให้  ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
โดยมี สพม. เขต 35 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงแนวทางและผลการด าเนินงาน 
ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้ก ากับ ดูแล ติดตาม อย่างต่อเนื่อง  

ผลการด าเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ/การขยายผล  
  1) จัดนิทรรศการคัดเลือก Best Practice/ นวัตกรรม/ Symposium    
 2) ส่งผลให้ครูนักเรียนโรงเรียนสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   
 3) ครูมีความรู้เพิ่มข้ึนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพการท างาน      
  4) ท าให้โรงเรียนมีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์/ อัตลักษณ์และมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง   
  5) ผลการด าเนินของโรงเรียนสามารถขยายผลสู่กลุ่ม/ เครือข่าย อื่น ๆ  ได้   
     
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  - งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด       
 - ระยะเวลาในการพัฒนา อบรม ขัดกับนโยบายไม่ให้ครูออกนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  

 

ที่ปรึกษา 
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายอลงกรณ์   ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายเฉิดพันธุ์    ไชยเพ็ญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายกิติชัย       วิจิตรสุนทร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   
   
คณะท างาน 
นางอุดม   ถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายชนินทร์ วรรณมณี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางจงกร   แสงคล้าย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายโกศล   สินธุบุญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางสาวน้ าทิพย์   เอื้อมลฉัตร ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นายบัณฑูรย์   ธิแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายสรวง 
นางมัณฑนา 

ศรีแก้วทุม 
ลิ้มตระกูล 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

นางสาวอังค์ริสา   รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางณัฐกิตติ์   วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางปาริตา   ศุภการก าจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางนิธิวดี วีเกตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
บรรณาธิการ 
นางณัฐกิตติ์   วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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