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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ปฏิบัติตามภารกิจในการบริหาร             
จัดการศึกษา โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
และความส าเร็จในการด าเนินงานเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุ่มเครือข่าย สถานศึกษา องค์กร ชุมชน และทุกภาคส่วน  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป              

                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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สถานศึกษา 
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มัธยมศึกษา เขต 
35 จังหวัดล าพูน 

 



 
3 

 

 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ส่วนที่  1 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

 
 

 
 
สถานที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบลต้นธงชัย 

อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 350789-90 โทรสาร (054) 350791 Website 
www.secondary35.go.th  

พ้ืนที่ในจังหวัดที่รับผิดชอบ จังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวนทั้งสิ้น 46 โรง โดยจังหวัดล าปางมีจ านวนโรงเรียน 31 โรง และจังหวัด
ล าพูนมีจ านวนโรงเรียน 15 โรง จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดล าปาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

อ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 8 โรง ได้แก่  
 1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 2. โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 3. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 
 4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
 5. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา  
 6. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
 7. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รชัมังคลาภิเษก 
 8. โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
 

สภาพท่ัวไป 

 

http://www.secondary35.go.th/
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อ าเภองาว จ านวน 2 โรง ได้แก่  
 1. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 2. โรงเรียนประชาราชวิทยา 
 

อ าเภอห้างฉัตร จ านวน 3 โรง ได้แก่  
 1. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
 2. โรงเรียนแม่สันวิทยา 
 3. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
 

อ าเภอแม่เมาะ จ านวน 2 โรง ได้แก่  
 1. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
 2. โรงเรียนสบจางวิทยา 
 

อ าเภอแม่ทะ จ านวน 3 โรง ได้แก่  
 1. โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
 2. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
 3. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
 

อ าเภอเถิน จ านวน 2 โรง ได้แก่   
 1. โรงเรียนเถินวิทยา 
 2. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
 

อ าเภอเกาะคา จ านวน 2 โรง ได้แก่   
 1. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 2. โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 

อ าเภอเมืองปาน จ านวน 4 โรง ได้แก่   
 1. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
 2. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 3. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
 4. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

 
อ าเภอเสริมงาม จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
อ าเภอสบปราบ จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
อ าเภอแม่พริก จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
อ าเภอวังเหนือ จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
อ าเภอแจ้ห่ม จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
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จังหวัดล าพูน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

อ าเภอเมืองล าพูน จ านวน 4 โรง ได้แก่   
 1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 2. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 3. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
 4. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
 

อ าเภอป่าซาง จ านวน 3 โรง ได้แก่   
 1. โรงเรียนป่าซาง 
 2. โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 3. โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 
 

อ าเภอแม่ทา จ านวน 2 โรง ได้แก่   
 1. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
 2. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
 

อ าเภอลี้ จ านวน 2 โรง ได้แก่ 
 1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
 2. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
 

อ าเภอบ้านโฮ่ง จ านวน 2 โรง ได้แก่ 
 1. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
 2. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

อ าเภอบ้านธิ จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
อ าเภอทุ่งหัวช้าง จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้นจ านวน               
7 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย 

 

กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดล าปาง จ านวน 4 กลุ่ม  

 

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

กลุ่มโรงเรียนกัลยา  
1. โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
4. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 
5. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
6. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รชัมังคลาภิเษก 
7. โรงเรียนแม่สันวิทยา 

กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์  
1. โรงเรียนเถินวิทยา 
2. โรงเรียนแม่ทะวิทยา 
3. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
4. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
5. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
6. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
7. โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
8. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 
9. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
10. โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 
กลุ่มโรงเรียนพญาวัง  

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

 

กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดล าพูน จ านวน 3 กลุ่ม  

 
 

กลุ่มหริภุญชัย  
1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
2. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
4. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
5. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 

กลุ่มจามเทวี  
1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
2. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
3. โรงเรียนป่าซาง 
4. โรงเรียนวชิรป่าซาง 
5. โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 

กลุ่มศรีวิชัย  
1. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
2. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
3. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
4. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
5. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 

 
 

ข้อมูลบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน (นับรวมบุคลากร 
ที่ประจ าอยู่ที่ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดล าพูน) รวมทั้งสิ้น 74 คน   
 
ตารางท่ี 1  จ านวนบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559) 
 

ต าแหน่ง ผู้บริหาร 

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 
38 ค(1) 

บุคลากร 
ทาง

การศึกษา 
38 ค(2) 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

รวม 
(คน) 

ผู้อ านวยการ 1 - - - - - 1 

รองผู้อ านวยการ 5 - - - - - 5 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผล ฯ - 10 1 - - - 11 

กลุ่มอ านวยการ (รวม ITEC) - - 6 1 8 1 16 

กลุ่มนโยบายและแผน - - 7 - - - 7 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล - - 11 1 2 - 14 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั 
การศึกษา - - 7 - 2 - 9 

กลุ่มบรหิารการเงินและ
สินทรัพย ์ - - 7 - 2 - 9 

หน่วยตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 

รวม 6 10 41 2 14 1 74 
 

 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 
ข้อมูลโรงเรียน 

 
ตารางท่ี 2  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รายจังหวัด  
              จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2559  
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน (โรง) 

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม 

เล็ก (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน) 10 19 29 

กลาง (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 3 10 13 

ใหญ่ (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน) - - - 

ใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) 2 2 4 

รวม 15 31 46 
 

 
ตารางท่ี 3  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่  
              จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2553-2559 
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน (โรง) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

เล็ก (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน) 17 18 20 23 24 29 29 

กลาง (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 20 19 17 14 15 10 13 

ใหญ่ (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน) 5 5 5 5 3 3 - 

ใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) 4 4 4 4 4 4 4 

รวม 46 46 46 46 46 46 46 
 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจ านวนทั้งสิ้น 46 โรงเรียน เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 43 โรงเรียน และเปิดสอนจนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 3 โรงเรียน คือ 
 1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดล าพูน 
 2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จังหวัดล าปาง 
 3. โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล าปาง 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ตารางท่ี 4  ประเภทโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ท่ี โรงเรียน 

ร.ร
.ใน

ฝัน
 

ลด
เวล

าเร
ยีน

เพ
ิม่เ

วล
าร

ู ้

สถ
าน

ศกึ
ษา

พอ
เพ

ยีง
 

ร.ร
.อัต

รา
แข

่งข
ันส

ูง 

โค
รง

กา
ร D

LIT
 

ร.ร
.พ

ระ
รา

ชด
 าร

 ิ

นัก
เรยี

นป
ระ

จ า
พกั

นอ
น 

ร.ร
.ม

าต
รฐ

าน
สา

กล
 

ร.ร
.ตน้

แบ
บอ

าเซี
ยน

 

ห้อ
งเร

ยีน
วิท

ยา
ศา

สต
ร ์

ร.ร
.ด

ีปร
ะจ

 าต
 าบ

ล 

ร.ร
.ป

ระ
ชา

รฐั
 

ร.ร
.แก

นน
 าเร

ยีน
ร่ว

ม 

ร.ร
.ภ

าษ
าต

่าง
ปร

ะเ
ทศ

 

ศูน
ย์ 

ER
IC 

En
gli

sh
 P

ro
gra

m
 

Mi
ni 

En
gli

sh
 P

ro
gra

m
 

ทว
ิศึก

ษา
 

ร.ร
.วิถ

ีพทุ
ธ 

ร.ร
.สจุ

ริต
 

สว
นพ

ฤษ
ศา

สต
ร.์ใ

นร
.ร.

 

1 ป้านแป้นพทิยาคม 1 1 1  1        1         
2 จักรค าคณาทร จังหวดัล าพูน   1 1 1   1  1   1       1  
3 แม่ทาวิทยาคม 1 1 1  1        1         
4 ป่าซาง 1 1 1  1  1      1     1 1 1  
5 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 1 1  1        1         
6 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน   1 1 1   1  1   1  1  1     
7 ทาขุมเงินวิทยาคาร  1 1  1  1 1     1      1 1  
8 อุโมงค์วทิยาคม  1 1  1   1   1 1 1        1 
9 น้ าดิบวิทยาคม 1 1 1  1        1     1 1 1 1 
10 วชิรป่าซาง   1  1  1 1   1 1 1     1 1   
11 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  1 1  1   1     1      1 1  
12 บ้านโฮ่งรัตนวทิยา 1  1  1  1               
13 ทุ่งหัวช้างพทิยาคม  1 1  1  1 1     1         
14 แม่ตืนวิทยา 1  1  1  1      1       1  
15 เวียงเจดีย์วทิยา   1  1  1 1     1  1  1 1    
16 ปงแสนทองวทิยา ไม่มีนักเรียนปีการศกึษา 2559 
17 กิ่วลมวิทยา   1  1                 
18 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก 1 1 1  1 1       1      1  1 
19 เมืองมายวิทยา   1  1  1      1      1   
20 บุญวาทย์วทิยาลัย   1 1 1   1 1 1   1   1   1   
21 แม่เมาะวทิยา 1  1  1  1      1      1 1 1 
22 ล าปางกัลยาณ ี   1 1 1   1  1   1 1 1     1 1 
23 สบจางวิทยา 1  1  1  1      1      1   
24 เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการฯ   1  1  1 1     1      1  1 
25 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  1 1  1   1     1       1 1 
26 ประชาราชวิทยา 1  1  1  1      1      1  1 
27 ประชารฐัธรรมคณุ 1 1 1  1        1     1 1  1 
28 ห้างฉัตรวทิยา  1 1  1   1     1     1 1 1 1 
29 แม่สันวิทยา   1  1   1              
30 เวียงตาลพิทยาคม  1 1  1      1 1 1      1  1 
31 แม่ทะวิทยา 1 1 1  1        1     1 1   
32 สบปราบพิทยาคม 1 1 1  1        1     1 1 1  
33 เกาะคาวิทยาคม 1 1 1  1        1     1 1   
34 เสริมงามวทิยาคม 1 1 1  1        1     1    
35 แม่พรกิวทิยา 1 1 1  1  1      1      1 1  
36 แม่ทะประชาสามัคค ี   1  1   1     1      1   
37 ไหล่หินวิทยา 1 1 1  1        1     1 1   
38 เวียงมอกวทิยา 1 1 1  1        1      1 1  
39 แม่ทะพัฒนศกึษา   1  1   1           1 1  
40 เถินวิทยา   1  1   1     1  1   1 1  1 
41 เมืองปานวิทยา 1  1  1        1      1   
42 วังเหนอืวิทยา  1 1  1   1     1     1 1  1 
43 ทุ่งกว๋าววทิยาคม  1 1  1   1     1      1 1 1 
44 เมืองปานพัฒนวิทย์   1  1      1 1 1         
45 ทุ่งอุดมวทิยา   1  1      1 1 1        1 
46 แจ้ห่มวทิยา  1 1  1  1 1  1   1  1   1  1  
 รวม 20 24 45 4 45 1 14 20 1 5 5 5 41 1 5 1 2 14 27 16 15 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 

ข้อมูลนักเรียน 
 

ตารางท่ี 5  จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รายจังหวัด 
              จ าแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559  
 
 

ชั้น เพศ 
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จ านวน

นักเรียน
ทั้งหมด 

คิดเป็น 
ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.ต้น 
ชาย 3,109 23.92 5,307 25.84 8,416 25.10 
หญิง 3,560 27.40 6,102 29.71 9,662 28.81 
รวม 6,669 51.32 11,409 55.55 18,078 53.91 

ม.ปลาย 
ชาย 2,563 19.72 3,251 15.83 5,814 17.34 
หญิง 3,743 28.81 5,683 27.67 9,426 28.11 
รวม 6,306 48.53 8,934 43.50 15,240 45.45 

ปวช. 
ชาย 1 0.01 48 0.23 49 0.14 
หญิง 18 0.14 149 0.72 167 0.50 
รวม 19 0.15 197 0.95 216 0.64 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

ชาย 5,673 43.65 8,606 41.90 14,279 42.58 
หญิง 7,321 56.35 11,934 58.10 19,255 57.42 
รวม 12,994 100.00 20,540 100.00 33,534 100.00 

ร้อยละจ านวนนักเรียน 38.75 61.25 100.00 

 
ตารางท่ี 6  จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่  
              จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2553-2559  
 

ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

เล็ก (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน) 5,094 5,111 5,497 6,405 6,152 7,145 7,158 

กลาง (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 14,969 14,034 12,453 10,759 12,466 9,780 12,724 

ใหญ่ (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน) 9,441 9,222 8,670 8,289 4,921 4,591 - 

ใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป) 14,962 14,295 13,969 13,950 14,017 13,815 13,652 

รวม 44,466 42,662 40,589 39,403 37,556 35,331 33,534 
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ตารางท่ี 7  จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนห้อง ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
              จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559  
 

ขนาด
โรงเรียน 

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม สพม.35 

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นค
ร ู

จ า
นว

นห
อ้ง

 

น.
ร.:

ห้อ
ง 

น.
ร.:

คร
 ู

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นค
ร ู

จ า
นว

นห
อ้ง

 

น.
ร.:

ห้อ
ง 

น.
ร.:

คร
 ู

จ า
นว

นน
กัเ

รีย
น 

จ า
นว

นค
ร ู

จ า
นว

นห
อ้ง

 

น.
ร.:

ห้อ
ง 

น.
ร.:

คร
 ู

เล็ก  3,447 269 139 25 13 3,711 355 180 21 10 7,158 624 319 22 11 

กลาง  3,049 189 96 32 16 9,675 594 303 32 16 12,724 783 399 32 16 

ใหญ่  - - - - - - - - - - - - - - - 

ใหญ่พิเศษ  6,498 345 163 40 19 7,154 382 171 42 19 13,652 727 334 41 19 

รวม 12,994 803 398 33 16 20,540 1,331 654 31 15 33,534 2,134 1,052 32 16 

 
ตารางท่ี 8  จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35        
               รายจังหวัด จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2559  
 

ประเภทพิการ 
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง รวม สพม.35 คิดเป็น

ร้อยละ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จ านวนนักเรียนท้ังหมด 5,673 7,321 12,994 8,606 11,934 20,540 14,279 19,255 33,534  

นักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 196 72 268 348 124 472 544 196 740 2.21 

บกพร่องทางการมองเห็น 2 3 5 4 7 11 6 10 16 2.16 

บกพร่องทางการได้ยิน 3 1 4 1 4 5 4 5 9 1.21 

บกพร่องทางสติปัญญา 10 8 18 7 4 11 17 12 29 3.92 

บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 6 2 8 11 8 19 17 10 27 3.65 

บกพร่องทางการเรียนรู ้ 165 55 220 302 95 397 467 150 617 83.38 

บกพร่องทางการพูด-ภาษา 1 1 2 2 0 2 3 1 4 0.54 

บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 4 0 4 16 5 21 20 5 25 3.38 

ออทิสติก 1 0 1 4 0 4 5 0 5 0.68 

พิการซ้ าซ้อน 4 2 6 1 1 2 5 3 8 1.08 

อืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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ตารางท่ี 9  จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามเพศ ชั้น และสาเหตุ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558  
 

สาเหตุนักเรียน 
ออกกลางคัน 

เพศ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 
ร้อยละจ านวน 

นักเรียน 
ออกกลางคัน 

นักเรียนท้ังหมด 
ปีการศึกษา 2558 

ชาย 8,400 6,507 100 15,007  

หญิง 9,838 10,314 172 20,324  

รวม 18,238 16,821 272 35,331  

มีปัญหาครอบครัว 

ชาย 0 3 0 3 9.68 

หญิง 1 3 0 4 12.90 

รวม 1 6 0 7 22.58 

สมรสแล้ว 

ชาย 0 1 0 1 3.23 

หญิง 3 3 0 6 19.35 

รวม 3 4 0 7 22.58 

มีปัญหาในการปรับตัว 

ชาย 3 3 0 6 19.35 

หญิง 1 3 0 4 12.90 

รวม 4 6 0 10 32.25 

เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ

ชาย 0 0 0 0 0.00 

หญิง 0 1 0 1 3.23 

รวม 0 1 0 1 3.23 

อพยพตามผู้ปกครอง 

ชาย 1 1 0 2 6.45 

หญิง 0 0 0 0 0.00 

รวม 1 1 0 2 6.45 

หาเลี้ยงครอบครัว 

ชาย 0 3 0 3 9.68 

หญิง 0 1 0 1 3.23 

รวม 0 4 0 4 12.91 

นักเรียนออกกลางคัน 
ทั้งหมด 

ชาย 4 11 0 15 48.39 

หญิง 5 11 0 16 51.61 

รวม 9 22 0 31 100.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ออก
กลางคันต่อนักเรียนทั้งหมด 

0.05 0.13 0.00 0.09  
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ตารางท่ี 10  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ในสังกัด 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 
 

รายการ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
นักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา 2,840 3,364 6,204  

จบการศึกษา 2,348 3,146 5,494 88.56 

1.ศึกษาต่อ     

1.1 เรียนต่อม.4โรงเรียนเดิม 1,683 2,606 4,289 78.07 
1.2 เรียนต่อม.4โรงเรียนอื่น 
     ในจังหวัดเดิม 

164 208 372 6.77 

1.3 เรียนต่อม.4โรงเรียนอื่น 
     ในต่างจังหวัด 

11 23 34 0.62 

1.4 เรียนต่อม.4โรงเรียนอื่น ในกทม 2 - 2 0.04 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 377 241 618 11.24 

1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 5 8 13 0.24 

1.7 สถาบันอื่นๆ 98 56 154 2.80 

รวมศึกษาต่อ 2,340 3,142 5,482 99.78 

2.ไม่ศึกษาต่อ     

2.1 ประกอบอาชีพ     

(1) ภาคอุตสาหกรรม 1 - 1 0.02 

(2) ภาคการเกษตร - - - 0.00 

(3) การประมง - - - 0.00 

(4) ค้าขาย ธุรกิจ - - - 0.00 

(5) งานบริการ - - - 0.00 

(6) รับจ้างท่ัวไป 1 - 1 0.02 

(7) ท างานอื่นๆ 2 - 2 0.04 

รวมประกอบอาชีพ 4 - 4 0.08 

2.2 บวชในศาสนา - - - 0.00 
2.3 ไม่ประกอบอาชีพและ 
     ไม่ศึกษาต่อ 

1 1 2 0.04 

2.4 อื่นๆ 3 3 6 0.10 

รวมไม่ศึกษาต่อ 8 4 12 0.22 
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ตารางท่ี 11  จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ในสังกัด 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2558 
 

รายการ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
นักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา 2,461 3,878 6,339  

จบการศึกษา 2,198 3,727 5,925 93.47 

1.ศึกษาต่อ     

1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,503 2,991 4,494 75.85 

1.2 มหาวิทยาลัยเปดิของรัฐ 17 66 83 1.40 

1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 102 165 267 4.51 

1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 235 161 396 6.68 

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 27 13 40 0.68 

1.6 สถาบันพยาบาล 3 19 22 0.37 

1.7 สถาบันทหาร 2 - 2 0.03 

1.8 สถาบันต ารวจ - - - 0.00 

1.9 สถาบันอื่นๆ 145 176 321 5.42 

รวมศึกษาต่อ 2,034 3,591 5,625 94.94 

2.ไม่ศึกษาต่อ     

2.1 ประกอบอาชีพ     

(1) รับราชการ - - - 0.00 

(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ - - - 0.00 

(3) ภาคอุตสาหกรรม 12 9 21 0.35 

(4) ภาคการเกษตร 49 34 83 1.40 

(5) การประมง - - - 0.00 

(6) ค้าขาย ธุรกิจ 3 8 11 0.19 

(7) งานบริการ 2 3 5 0.08 

(8) รับจ้างท่ัวไป 13 11 24 0.41 

2.2 บวชในศาสนา 3 - 3 0.05 
2.3 ไม่ประกอบอาชีพและ 
     ไม่ศึกษาต่อ 

3 - 3 0.05 

2.4 อื่นๆ 79 71 150 2.53 

รวมไม่ศึกษาต่อ 164 136 300 5.06 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 12  จ านวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
                เขต 35 ปีการศึกษา 2559 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

ต าแหน่ง จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง 
รวม สพม.35 

(คน) 

ผู้บริหารโรงเรียน 38 69 107 

ครผูู้สอน ตาม จ.18 765 1,262 2,027 

รวม 803 1,331 2,134 

พนักงานราชการ 17 48 65 

ลูกจ้างประจ า 28 77 105 

อัตราจ้างชั่วคราว    

   ครูวิกฤต ิ 12 17 29 

   ครูวิทย์ – คณิต 1 1 2 

   LABBOY 2 3 5 

   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 7 10 17 

   ครธูุรการ 13 20 33 

   นักการภารโรง 5 9 14 

รวมอัตราจ้าง 40 60 100 

รวมทั้งสิ้น 888 1,516 2,404 
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ข้อมูลวิชาการ 

 
ตารางท่ี 13  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
                สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2557 – 2558  
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 57 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 58 

ล าปาง ล าพูน 
สพม. 
35 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ ล าปาง ล าพูน 
สพม. 
35 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ 

ภาษาไทย 37.73 38.24 37.91 35.39 35.20 45.21 45.38 45.27 42.89 42.64 

สังคมศึกษา 49.99 49.85 49.94 46.94 46.79 50.12 49.20 49.78 46.42 46.24 

ภาษาอังกฤษ 27.89 27.08 27.60 27.09 27.46 33.29 31.84 32.75 30.16 30.62 

คณิตศาสตร ์ 33.28 32.56 33.02 29.59 29.65 36.68 35.75 36.33 32.42 32.40 

วิทยาศาสตร ์ 42.73 42.95 42.81 38.77 38.62 41.58 41.57 41.58 37.88 37.63 

สุขศึกษา 63.32 63.72 63.46 59.72 59.32 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีการจดัสอบ 
ศิลปศึกษา 45.98 46.01 45.99 43.24 43.14 

การงานอาชีพ 49.82 49.55 49.72 45.87 45.42 

สรุป 8 กลุ่มสาระ 43.84 43.75 43.81 40.83 40.70 

สรุป 5 กลุ่มสาระหลกั 38.32 38.14 38.26 35.56 35.54 41.38 40.75 41.14 37.95 37.91 
 

ตารางท่ี 14  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
                สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2557 – 2558   
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 57 ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 58 

ล าปาง ล าพูน 
สพม. 
35 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ ล าปาง ล าพูน 
สพม. 
35 

สังกัด 
สพฐ. 

ประเทศ 

ภาษาไทย 52.72 53.44 52.99 51.41 50.76 52.71 51.59 52.27 49.95 49.36 

สังคมศึกษา 38.12 38.41 38.23 36.81 36.53 41.03 41.15 41.08 40.00 39.70 

ภาษาอังกฤษ 24.76 23.41 24.25 23.12 23.44 26.51 24.90 25.87 24.68 24.98 

คณิตศาสตร ์ 23.93 22.91 23.55 21.72 21.74 29.00 28.26 29.26 26.65 26.59 

วิทยาศาสตร ์ 34.37 34.70 34.49 32.67 32.54 35.26 35.12 35.21 33.55 33.40 

สุขศึกษา 53.52 54.44 53.86 52.48 51.94 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีการจดัสอบ 
ศิลปศึกษา 35.54 35.16 35.40 34.90 34.64 

การงานอาชีพ 51.72 52.45 51.99 49.71 149.01 

สรุป 8 กลุ่มสาระ 39.34 39.37 39.35 37.85 37.58 

สรุป 5 กลุ่มสาระหลกั 34.78 34.57 34.70 33.15 33.00 37.08 36.20 36.74 34.97 34.81 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
 
 
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการวิเคราะห์เชื่อมโยงให้มีความ

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและใช้กลยุทธ์ จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

 2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
 3. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ยึดแนวทางการพัฒนาการศึกษา ตามกลยุทธ์ ผลผลิต 

และจุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
                         ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ผลผลิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

 1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

จุดเน้นการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานโดยยึดจุดเน้นการ

ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังตอ่ไปนี้     
 1.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3    
 1.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว    
ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ที่เหมาะกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต       
 1.1.3 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย   

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม 
 1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง  
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา 

1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน  

 1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ  ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
 1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
 1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
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       1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 

 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา      
  2.1 ครไูด้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัดประเมินผล
ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ          
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการท างาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร 

 ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบรหิารจัดการ        

 3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัดส่งเสริม การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่  3 
ผลการด าเนินงานตามกลยุทธ ์

 

ปีงบประมาณ 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบนโยบาย และจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน
ทั้งสิ้น 108,886,234 บาท  ดังนี้  

 
ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2559 ของส านักงานเขต 
                พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2558 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 
2559 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิ่มข้ึน/
ลดลง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 12,022,820 11.7 12,170,400 11.18 147,580 0.52 

งบด าเนินงาน 49,757,044 48.42 48,118,244 44.19 -1,638,800 -4.23 

งบลงทุน 39,543,580 38.48 46,774,440 42.96 7,230,860 4.48 

งบอุดหนุน 1,436,900 1.4 1,375,150 1.26 -61,750 -0.14 

งบรายจ่ายอื่น 125,990 0.12 448,000 0.41 322,010 0.29 

รวม 102,886,334 100 108,886,234 100 5,999,900 5.83 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น ากลยุทธ์สู ่การปฏิบัติโดยก าหนดกิจกรรม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสนองรับต่อกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ท าให้เกิด 
ผลการด าเนินงานที ่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบัต ิงานทั ้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน            

เพิ่มเวลารู้” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผน 
1. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือขยายผลการกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ตามนโยบาย 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” 
2. ประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม 

ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม

นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ขั้นด าเนินการ   
1. โรงเรียนในโครงการด าเนินการจัดกิจกรรม ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ”ของเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
2. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสะท้อนผลด าเนินการและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  AAR ของโรงเรียนที่

เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนที่เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดือนละ  1 ครั้ง 
ขั้นตรวจสอบ 
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และศึกษานิเทศก์ที่

รับผิดชอบโรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา   
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การด าเนินการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สพม. เขต 35 

ผลการด าเนินงาน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1. มีกรอบ/แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI 

Model คือ การประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต 
(Product) และด้านผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับให้
โรงเรียนเป็นแนวทางในการรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา      

2. มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญในท้องถิ่นจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน          
โดยก าหนดกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 2) สถานที่ส าคัญ 3) ศิลปวัฒนธรรม 
4) สภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 5) การประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 6) บุคคลส าคัญ และ 7) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งได้วิเคราะห์เชื่อมโยงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเรียนรู้ครอบคลุมตามสาระ
การเรียนรู้ของกลุ่มสาระท้ัง 8 สาระการเรียนรู้ 
  
 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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      ระดับโรงเรียน 
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดมีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในรูปแบบของการวิจัย 5 บท 
2. ทุกโรงเรียนได้น ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่ไปใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับบริบทตามท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน ทั้งในรูปแบบบูรณาการในวิชาเรียน จัดท าเป็นวิชาเพ่ิมเติม และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เชิงปริมาณ   
โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 ที่เข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ” จ านวน 24 โรงเรียน

ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน รุ่นที่ 2 จ านวน 16  โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ   
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ของ สพม. เขต 35  ทั้ง 24 โรงเรียน มีรูปแบบ

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
2. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
กิจกรรมส่งเสริมด้าน Hand โรงเรยีนแม่ทะวิทยา 

 

กิจกรรมส่งเสริมด้าน Heart โรงเรยีนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 

กิจกรรมส่งเสริมด้าน 4H โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา 

 

 
กิจกรรมส่งเสริมด้าน Head โรงเรยีนแม่ทะวิทยา 
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 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอก 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1. ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
       1. ขั้นวางแผน โดยสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ โดยจัดประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรทุก
คนในโรงเรียนที่ต้องรู้และตระหนักร่วมกันในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
   2. ขั้นด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  
   3. ขั้นปรับปรุง/พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 2. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  1. วางแผนการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   1.1 จัดท าเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    1.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่  
 2. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ  
  3. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.1 รวบรวมวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯ รายสถานศึกษา 
    3.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตาม ตรวจสอบฯ ระดับเขตพ้ืนที่ 
 4. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลไปใช้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ ารวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ . ในทุกระดับ
การศึกษา 
 4. นิเทศ ติดตามก ากับให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

5. รวบรวมรายผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   

1. สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 45 โรงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายนอก  

2. สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 45 โรง มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ตามกฎกระทรวง จ านวน 1ครั้ง/3ปี และตามประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ครั้ง/1 ปี 
 เชิงคุณภาพ   

สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพและ
เข้มแข็ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการด าเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการประเมินระบบประกันคณุภาพภายใน          
โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีคณะผู้บริหาร ครูในสังกดั              
เข้าร่วมประชุม 
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 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน สพม. เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่าย จ านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท 

เพ่ือด าเนินกิจกรรมประชุมวางแผนการพัฒนาระบบการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 
  2. นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
  3. นิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ 
  4. สรุป/รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 46 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายในเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประชุมคณะนิเทศเพื่อวางแผนการนิเทศโรงเรียน              
ณ ศูนย์ ฯ ล าพูน 

ประชุมคณะนิเทศเพื่อวางแผนการนิเทศโรงเรียน              
ณ สพม. เขต 35 

  

ประชุมคณะนิเทศเพื่อสะท้อนผลการนิเทศโรงเรียน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผนงาน 
1. ศึกษารูปแบบการนิเทศออนไลน์ 
2. เลือกใช้ระบบนิเทศออนไลน์ชนิดต่างๆ  
3. ทดลองใช้งานระบบออนไลน์ชนิดต่างๆ 
4. เปิดกลุ่ม Line เพ่ือการประสานงาน 2 กลุ่ม ICT สพม.เขต 35 และ วิชาการ สพม.35 
5. ชี้แจง/ท าความเข้าใจ กับครูผู้รับการขยายผลจากการอบรม (DLIT) 
ขั้นด าเนินการ 
1. พัฒนาเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เว็บบล็อก 

http://media35.blogspot.com 
2. เปิดกลุ่ม Line เพ่ือการประสานงาน 2 กลุ่ม ICT สพม.เขต 35 และ วิชาการ สพม.35 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการนิเทศ ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เชน่ Line Web Blog Tele Conference Web Site  
4. แจ้งข่าวสาร สาระ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนรู้ และเทคโนโลยี ผ่านช่องทางการนิเทศออนไลน์ 
5. นิเทศติดตามโดยบรูณาการกับโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ(คณะผู้ทรงคุณวฒุิด้านการนิเทศ) 
6. ประกวดสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บูรณาการกับโครงการการพัฒนา

ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน) 
ขั้นประเมินผล 
1. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2. ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนถึงข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ครูกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ในโครงการ DLIT ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 80 จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ครูกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
การใช้ระบบ Tele Conference ในการอบรม การนิเทศตดิตามการจดัการเรียนรู้โดยใช้ DLIT ที่โรงเรียน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผน 
1. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนในสังกัด 

  2. อบรมค่ายคุณธรรมและประกวดโครงงานคุณธรรม 
  3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  4. สรุป/รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 46 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสังกัด สพม. เขต 35 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร้อยละร้อย 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ประกวดโครงงานคุณธรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม สพม. เขต 35  
ประจ าจังหวัดล าปาง โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ประกวดโครงงานคุณธรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม สพม. เขต 35 
ประจ าจังหวัดล าพูน โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผน 
1. วิเคราะห์สภาพการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2. จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ขั้นด าเนินการ   
1. ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35 ที่ครอบคลุมสาระส าคัญในท้องถิ่นจังหวัดล าปางและล าพูน 
4. ประชุมฝ่ายวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการใช้เครื่องมือและการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
5. โรงเรียนด าเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 
ขั้นตรวจสอบ 
คณะกรรมการที่ได้รับตั้งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35และศึกษานิเทศก์ที่

รับผิดชอบโรงเรียน นิเทศ ติดตามและประเมินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ขั้นปรับปรุงพัฒนา   
1. โรงเรียน รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2558  
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ฯ สรุปและรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัด 

ผลการด าเนินงาน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1. มีกรอบ/แนวทางการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPI 

Model  คือ การประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต 
(Product) และด้านผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ส าหรับให้
โรงเรียนเป็นแนวทางในการรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา      

2. มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญในท้องถิ่นจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน โดย
ก าหนดกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 7 ด้าน ได้แก่ 1) ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 2) สถานที่ส าคัญ 3) ศิลปวัฒนธรรม 
4) สภาพภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 5) การประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 6) บุคคลส าคัญ  และ 7) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งได้วิเคราะห์เชื่อมโยงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเรียนรู้ครอบคลุมตามสาระการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระท้ัง 8 สาระการเรียนรู้ 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ระดับโรงเรียน 
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดมีรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในรูปแบบของการวิจัย 5 บท 
2. ทุกโรงเรียนได้น ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่ไปใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับบริบทตามท้องถิ่นของแต่ละโรงเรียน ทั้งในรูปแบบบูรณาการในวิชาเรียน จัดท าเป็นวิชาเพ่ิมเติม 
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 
1. ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. สพม. เขต 35 มีเอกสาร/สื่อ ส าหรับจัดการเรียนรู้กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.35 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ

ของท้องถิ่น 
2. สพม. เขต 35 มีเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรส่งเสริมทักษะชีวิต ส าหรับให้โรงเรียนใช้เป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

ประชุมปฏิบตัิการเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ครอบคลมุสมรรถนะ 4H ประกอบด้วย                                    
ครูผูร้ับผดิชอบกิจกรรม ศึกษานิเทศก์และคณะทีมวิทยากร 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 35 

ประชุมปฏิบตัิการเพื่อบรรณาธิการกิจและสรปุผล
การด าเนินการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ของจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน พร้อ ม

รายละเอียดในการด าเนินการ 
2. นิเทศ ติดตาม ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง (บูรณาการกับโครงการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 
3. สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 46 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 และผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

การแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 

แข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย       
ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

 

ผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิของคร ู
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผนงาน 
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
2. ปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามในเบื้องต้น 
3. จัดประชุมศึกษานิเทศก์เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 
4. ท าหนังสือแจ้งทางโรงเรียน ถึงแนวทางการด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการนิเทศติดตามใน        

ปีการศึกษา 2558  
5. แจ้งผู้บริหารในการประชุมผู้บริหารหรือประชุมต่างๆ ตามโอกาสเพ่ือเน้นย้ า ตลอดจนการท าความ

เข้าใจในประเด็นที่ทางโรงเรียนยังไม่ชัดเจน 
ขั้นด าเนินการ 
1. จัดท าเว็บไซต์แหล่งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับโรงเรียน 
2. พัฒนาโครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้โรงเรียนน าไปปรับใช้ 
3. พัฒนาแบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
4. นิเทศติดตาม โดยบูรณาการกับการนิเทศของคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศฯ 
ขั้นประเมินผล 
1. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
2. ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนถึงข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน ได้รับแบบนิเทศติดตามจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 8 โรงเรียน ครูมีการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องหลักสูตร น าหลักการ ทฤษฎี รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ครูมี
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดปีการศึกษา 2559 ครูร้อยละ 30 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู มีการน าหลักการ ทฤษฎี รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
3. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
   

นิเทศติดตามการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  

การสังเกตชั้นเรียน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย สพม. เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2559 
2. วัดและประเมินผลการอ่าน เขียน ภาษาไทย ทุกระดับชั้น 

  3. สร้างคู่มือแนวทางการสอนทักษะอ่านเขียนภาษาไทย   
  4. สร้างสื่อการสอนภาษาล้านนา 
   5. ประชุมคณะกรรมการจัดท าสื่อการสอนภาษาล้านนา  

6. แข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนและคัดเลือกนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 
  7. เข้าร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ ระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 ร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน 
เชิงคุณภาพ 
กลุ่มโรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โครงการรักษ์ภาษาไทย สพม. เขต 35 

ผลงานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างไดข้องครู

ภาษาไทย 

ผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิของคร ู
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 
 โครงการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. การประเมนิคุณภาพนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินการประเมินคุณภาพนักเรียน 
2) ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียน ชั้น ม.3  และ ม.6 (5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก) 
3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ ชั้น ม.3  และ ม.6  
4) ประชุมคณะท างานวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

และเขตพ้ืนที่  
5) จัดท าต้นฉบับรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง   

2. การด าเนินการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา Pre O-NET นักเรียน ชั้น ม.3 /การใช้ข้อสอบกลาง    
นักเรียนชั้น ม.1,2 ปีการศึกษา 2558 

1) ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 2558 
6) จัดท าต้นฉบับข้อมูลการประเมินผล และรายงานผลการประเมิน ฯ  

3. การนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
1) ประชุมปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมการวัดและประเมินผลของ

สถานศึกษาในสังกัด 
2) การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
3) นิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
4) การสรุป/รายงานการด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา       

ในสังกัด 
4. การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) จัดประชุมคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักเกณฑ์เพ่ือมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร 
3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 ล าดับแรก 
4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
5) จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 จ านวน 46 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
2. ข้อมูลรายงานผลการสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 และการใช้ข้อสอบกลาง ชั้น ม.1 และ ม.2 จ านวน        

46 โรงเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 
3. โรงเรียน 46 โรงเรียนมีข้อมูลผลการประเมินผู้เรียนในระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และ ม.6 สูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัด 

จ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อมสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียน ท าให้ผลการสอบระดับชาติ    

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และม.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บรรลุตามเป้าหมายคือ   
สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ที่เน้นการประเมินตามสภาพ
จริง สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย น าผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง   

3. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเพ่ือน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละ
ระดับ 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกาย  

จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและสถานที่ และสอดคล้องกับการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ในค าขวัญ “เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า 
ศิลปหัตถกรรมล้ าค่า ระดับภาค และระดับชาติ  โดยให้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาด าเนินการจัดการแข่งขัน           
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
และโรงเรียนทุกสังกัด(ยกเว้นโรงเรียนขยายโอกาส)ทั้งจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน เป็นตัวแทนไปแข่งขัน                
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดล าปางเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม
2559 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี  มีเป้าหมาย คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้           
และสามารถแข่งขันในระดับต่างๆได้ โดยมีกิจกรรมหลัก 10 กิจกรรม คือ กิจกรรมแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา ศิลปะ การงาน
พ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกเครือข่ายสถานศึกษา จ านวนร้อยละ 100       

ได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็มศักยภาพทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 

2. โรงเรียนทุกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา 

3. ทุกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา มีตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดล าปาง ครบทุกรายการ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกเครือข่ายสถานศึกษา ได้ค้นพบความสามารถ 

ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. โรงเรียนทุกกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกโรงเรียน โรงเรียนปริยัติธรรม โรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 
 
 
 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ แจ้งจุดประสงค์ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้รับทราบ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่สถานศึกษา 
5. ประชุมชี้แจงการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
7. สรุปผลและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 46 โรงเรียน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับที่น่าพอใจ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 8 โรงเรียน มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ 

ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ 
             โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ แจ้งจุดประสงค์ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้รับทราบ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่สถานศึกษา 
5. ประชุมชี้แจงการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ค่านิยมหลัก 12 ประการ

ของคนไทย 
7. สรุปผลและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การน าค่านิยม

หลัก 12 ประการสู่การจัดการเรียนการสอนในระดับที่น่าพอใจ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 8 โรงเรียน มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่ 

ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน : ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. เชิญตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนชุดปัจจุบันของแต่ละโรงเรียน โรงละ 2 คนมาเข้าค่าย

สร้างสรรค์สภานักเรียน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
2. คณะท างานจัดกิจกรรมค่ายที่มีฐานเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสภานักเรียน เช่น การสร้าง

ภาวะผู้น า, การสร้างและพัฒนาเครือข่าย, ค่านิยม 12 ประการส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน, เรื่องเล่าชาว
สภา, สิทธิเด็ก, หลักการแห่งประชาธิปไตย, การเขียนโครงการ, การมีจิตอาสา/ส านึกสาธารณะ, หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน, การพัฒนาทีมงาน, รูปแบบและเทคนิคการประชุมสภา
นักเรียน, บุคลิกภาพส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นต้น 

3. จัดให้มีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
และเป็นเวทีให้ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ในหมู่คณะกรรมการสภานักเรียนด้วยกัน ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ และลานกิจกรรมภาคกลางคืน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด รวม 45 โรงได้เข้าร่วมค่ายสร้างสรรค์สภา

นักเรียน : ประจ าปีการศึกษา 2559 ครบทุกโรง รวมตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน 90 คน 
2. มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตามผลการเลือกตั้ง 
เชิงคุณภาพ 
ในเชิงคุณภาพนักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายมีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน A1 การสร้างภาวะผู้น า เฉลี่ยทุก

ประเด็นอยู่ที่ 4.2 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน A2 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เฉลี่ยทุก
ประเด็นอยู่ที่ 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน A3 ค่านิยม 12 ประการส าหรับคณะกรรมการ
สภานักเรียน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.21 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน B1 เรื่องเล่าชาวสภา 
เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน B2 สิทธิเด็ก เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 
4.14 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน B3 หลักการแห่งประชาธิปไตย เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 3.99 
ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน C1 การเขียนโครงการ เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.12 ซึ่งอยู่ในระดับ
ดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน C2 การมีจิตอาสา/ส านึกสาธารณะ เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน C3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เฉลี่ยทุก
ประเด็นอยูที่ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน D1 การพัฒนาทีมงาน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 
4.42 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน D2 รูปแบบและเทคนิคการประชุมสภานักเรียน เฉลี่ยทุก
ประเด็นอยู่ที่ 4.12 มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน D3 บุคลิกภาพส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เฉลี่ยทุก
ประเด็นอยู่ที่ 4.49 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมฐานการถ่ายทอดประสบการณ์จากสภาพ่ีสู่สภาน้อง 
เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่  4.28 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมแถลงนโยบายและการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมลานกิจกรรมภาคกลางคืน (Night Student council) เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.61 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
มีความพึงพอใจในกิจกรรมสภานักเรียนอาสาพัฒนาชุมชนเฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.41 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึง
พอใจในกิจกรรมถอดบทเรียนเฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรม
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับดี และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีผ่านกิจกรรมค่ายโดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เช่นนันทนาการ ทั้งนี้คณะท างานได้สร้างเพจ
สื่อสังคมออนไลน์ facebook เพ่ือประชาสัมพันธ์ค่าย เผยแพร่ภาพกิจกรรม และเป็นสื่อกลางให้คณะกรรมการ
สภานักเรียนที่ร่วมค่ายได้สื่อสารและถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียนในอนาคต ฉะนั้นจึง
ถือว่าตัวชี้วัดเชิงคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

รอง ผอ.สพม. เขต 35 เปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์
สภานักเรียน : ประจ าปี 2559 ระหว่างวันท่ี 8 – 10 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 

กิจกรรมฐาน C2 การมีจติอาสา/ส านึกสาธารณะ 

กิจกรรมฐาน A1 การพัฒนาทีมงาน กิจกรรมแถลงนโยบายพรรค (หาเสียง)  

กิจกรรมสภานักเรียนอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการสภานักเรียนท่ีเข้ารว่มค่ายสร้างสรรค์       
สภานักเรียน : ประจ าปีการศึกษา 2559 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านลูกเสือ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดท าโครงการฝึกอบรมความคิดรวบยอดของกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือได้เห็นความส าคัญและมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการการน ากิจกรรมลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตไปใช้ในโรงเรียน 

2. เชิญผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 1 คน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ 1 คน รวมโรงเรียนละ
2 คนจากทุกโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการอบรม 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารผู้รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือ เข้ารับการอบรมครบทุกโรง 
เชิงคุณภาพ 
ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญใน

โรงเรียนอยู่ที่ ( x =3.64) ซึ่งอยู่ในระดับดี และหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่ากิจกรรมลูกเสือทักษะ
ชีวิตเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญในโรงเรียนอยู่ที่ ( x =4.39) ซึ่งอยู่ในระดับดี พบว่าการอบรมครั้งนี้ท าให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือได้เห็นความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในโรงเรียน
เพ่ิมมากข้ึน ส าหรับประเด็นความรู้ความเข้าใจในหลักการการน าลูกเสือทักษะชีวิตไปใช้ในโรงเรียนนั้น พบว่า ก่อน
การอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการน ากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตไปใช้ในโรงเรียนอยู่ที่ 
( x =3.17) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการน า
กิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตไปใช้ในโรงเรียนอยู่ที่ ( x =4.28 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี พบว่าการอบรมครั้งนี้ท าให้ผู้บริหารที่
รับผิดชอบงานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการน ากิจกรรมลูกเสือทักษะ
ชีวิตไปใช้ในโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นพบว่าการอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ฝึกอบรมความคิดรวบยอดของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดมความคดิเห็นเกีย่วกับการน ากิจกรรมลูกเสือ     
เสรมิสร้างทักษะชีวิตไปใช้ในโรงเรยีน ให้ผู้เรยีนไดเ้กิดทักษะชีวิตที่จ าเป็น ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. พัฒนาและเผยแพร่การจัดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมในสถานศึกษาและเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER 

ONE ประเภทสถานศึกษาดีเด่นครบทุกระดับ 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมชมรม 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 2 
2. โรงเรียนเถินวิทยา อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ได้รับรางวัลระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

ประเภทสถานศึกษา ระดับเงิน ปีที่ 2 
3. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ได้เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 

ประเภทสถานศึกษา ณ เมืองทองธานี นนทบุรี 
4. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ TO BE 

NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2016  วันที่ 24 มกราคม 2559 ณ MCC 
Hall ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE วันท่ี 13 – 16 กรกฎาคม 2559 
ณ เมืองทองธานี นนทบุรี 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
จัดประกวดแข่งขันการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 46 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุข 

ผลการประเมินโครงการ 
ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี  2559 

 1. โรงเรียนขนาดใหญ่ (1) ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน            
เวียงเจดีย์วิทยา (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
 2. โรงเรียนขนาดกลาง (1) ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน               
แม่เมาะวิทยา (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนป่าซาง 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก (1) ชนะเลิศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนทุ่งอุดม
วิทยา (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

การประกวดแข่งขันผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาการด าเนินงาน                          
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ 
2. จัดประกวดแข่งขันการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสังกัด สพม. เขต 35 เข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจ าปี เพื่อประกาศ

ให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนให้การสนับสนุน

ส่งเสริมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนมีจิตส านึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ 

กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
2. นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

ผลการประเมินโครงการ 
ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจ าปี 2559 

 1. โรงเรียนขนาดใหญ่ (1) ชนะเลิศ โรงเรียนล าปางกัลยาณี (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจักรค า
คณาทร จังหวัดล าพูน (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
 2. โรงเรียนขนาดกลาง (1) ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนประชา
รัฐธรรมคุณ (3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนป่าซาง 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก (1) ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา (2) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
(3) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนประชาราชวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ภาพกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 
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 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดท าโครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี 

ต้านภัยยาเสพติด 
2. เชิญลูกเสือ – เนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัดรวม 500 คน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 50 คน ในงานชุมนุม 

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอ  ป่าซาง 
จังหวัดล าพูน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนเช่น องค์ความรู้และทักษะในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับค่ายชุมนุมเช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมบุกเบิก เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ลูกเสือเนตรนารี – และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานชุมนุมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เชิงคุณภาพ 
ในเชิงคุณภาพนั้นจากแบบสอบถามความพึงพอใจพบว่าความพึงพอใจในกิจกรรมฐานยาเสพติด เฉลี่ยทุก

ประเด็นอยู่ที่ 4.56 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจในกิจกรรมฐานคุณธรรมจริยธรรม เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 
4.59 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจในกิจกรรมฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.68 
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจในกิจกรรมฐานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.71 ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก ความพึงพอใจในกิจกรรมฐานบุกเบิก เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ความพึงพอใจ
ในกิจกรรมฐานผจญภัย เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ 4.69 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ผอ. สพม. เขต 35 เป็นประธานเปดิงานชุมนุมลูกเสือ        
เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ต้านภัยยาเสพติด 

กิจกรรมฐานการเรียนรู ้

กิจกรรมการแสดงภาคกลางคืน กิจกรรมสวนสนาม 
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 โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล/เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และประสานงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการ/ประสานวิทยากร 
4. อบรมและให้ความรู้ 

4.1 กฎหมายที่ลูกจ้างควรรู้ 
4.2 การครองตน ครองคน ครองงาน 
4.3 สิทธิและประโยชน์ที่ลูกจ้างประจ าควรได้รับ 

4.3.1 ระบบต าแหน่ง 
4.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.3.3 ความเจริญก้าวหน้า 

5. ประชุมคณะกรรมการ/สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม.เขต 35  จ านวน 106 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม. เขต 35 ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน

เปลี่ยนต าแหน่งและปรับระดับชั้นงานได้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. ลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม. เขต 35 ที่เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

รวมทั้งเพ่ิมพูนทักษะ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

  

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2559 ให้แก ่      
ลูกจ้างประจ าในสังกัด จ านวน 107 คน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ (ID-PLAN) สู่ TEPE ONLINE 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล/เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และประสานงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการ/ประสานวิทยากร 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการให้องค์ความรู้ และเขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) โดยทีมงานวิทยากร 
5. ด าเนินการพัฒนาตามความต้องการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ TEPE ONLINE ผ่าน

อินเตอร์เน็ต 
6. ประชุมคณะกรรมการ/สรุปผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 65 คน  
2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและจัดท า

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ได้ 
3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 มีความตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนา

ตนเองปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานมีความพอใจในการประกอบวิชาชีพตามบทบาทหน้าที่ 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และเป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
2. บุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 ทุกคน ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะความสนใจ โดย

สามารถเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา ด้วยตนเอง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ TEPE ONLINE (Teachers 
and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Funtional Areas as major) ที่มี
ความเท่าเทียมกันทั่วประเทศโดยผ่านอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ ID PLAN สู่ 
TEPE ONLINE เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร จ านวน 65 คน 
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานบริหารบุคคลในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล/เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และประสานงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการ 
4. อบรมและให้ความรู้ 

4.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
4.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
4.3 การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
4.4 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

5. ประชุมคณะกรรมการ/สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ธุรการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา จ านวน 46 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมในระบบงานบริหารงานบุคคล มีความรู้             
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภาพ 
ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา มีความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานบริหารบคุคลในสถานศึกษา สังกัด สพม. เขต 35 
มีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จ านวน 138 คน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนและกลุ่มวิชาเอกที่จะสอบคัดเลือก 
2. วางแผนด าเนินการสอบคัดเลือก 
3. ขออนุมัติด าเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตามปฏิทินที่สพฐ.ก าหนด 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด 

4.1 รับสมัครคัดเลือก 
4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ  
4.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
4.4 ประเมินประวัติและผลงาน 
4.5 ด าเนินการสอบคัดเลือก 
4.6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
4.7 เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 

5. ขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
6. สรุปและรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษา ได้บุคลากรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ผู้ช่วยลูกจ้างประจ าในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 8 อัตรา ครบตามประกาศ 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษา ได้บุคลากรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู

ผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตรงกับความต้องการ สามารพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

2. สถานศึกษา บรรเทาความขาดแคลนอัตราก าลังในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

การสอบคดัเลือกและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครผูู้ช่วย กรณมีีความจ าเป็นหรือมเีหตุพิเศษ                         
ณ  สพม. เขต 35 ในระหว่างวันท่ี 12 - 13 มีนาคม 2559 
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 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดหลักสูตร 
2. ประชุมเพ่ือเตรียมการอบรม 
3. ติดต่อวิทยากร 
4. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
5. ด าเนินการอบรมตามโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินการโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และหัวน้างานบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 โรงเรียนละ 3 - 5 คนแล้วแต่ขนาด ขนาดเล็ก โรงเรียนละ 3 คน ขนาดกลาง
โรงเรียนละ 4 คน ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ โรงเรียนละ 5 คน และผู้อ านวยการกลุ่มใน สพม. เขต 35 รวมทั้งสิ้น 
170 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักสูตรอบรม 

2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดโดยการอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนของตนได้ 

เชิงคุณภาพ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-Net โดยเฉลี่ยสูงขึ้น  
2. ปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  

  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 290 คน เข้ารับการอบรมพัฒนา 
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 โครงการการสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. การวางแผนเตรียมการ 

1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานจัดท าโครงการ 

2. การด าเนินการตามโครงการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2.2 แจ้งโครงการให้ผู้เกี่ยวข้อง ส ารวจและเสนอชื่อผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา 
2.3 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 2 วัน 
2.4 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ระดับกลุ่มโรงเรียน 

3. การสรุปและประเมินผล 
3.1 สรุปผลผลการอบรม 
3.2 ส ารวจความพึงพอใจของผู้ตรวจสอบภายในและผู้รับการตรวจ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
มีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา และระดับกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และมีผู้ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ๆ ละ 2 – 3 คน รวม 99 คน 
(สถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง สถานศึกษาละ 2 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ พิเศษ 
สถานศึกษาละ 3 คน) และระดับกลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 3 คน  ผู้ตรวจสอบภายในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา และระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการของงาน
ตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การอบรมโครงการการสร้างและ
พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ
สถานศึกษา ระดับกลุม่โรงเรียน
และส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้กับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

หรือผู้รับผิดชอบก ากับดูแลด้านงบประมาณ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและด้านพัสดุของสถานศึกษา และ
เจ้าหน้าตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจ 
ตลอดจนระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวทาง เพ่ือใช้ในการพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลาและเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อองค์กรยิ่งขึ้น 

การด าเนินการโครงการดังกล่าว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัด ณ ห้องประชุมประดู่ทอง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระยะเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2559 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
จัดใช้ระยะเวลาในการบรรยาย จ านวน 2 วัน ดังนี้ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

1. การบรรยายพิเศษการบริหารงบประมาณสถานศึกษาโดย ท่านทองปอนด์ สาดอ่อน ผอ. สพม. เขต 35 
2. การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบเล็กทรอนิกส์) 
3. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานส าหรับหน่วยงานสังกัด 

สพฐ. แตกต่างกันอย่างไร 
4. การปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ที่ราชพัสดุและที่ดิน การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ 
5. โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง 

วันที่ 12 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกา ระเบียบในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร แนวทาง ขั้นตอน และข้อสังเกตในการเบิกเงินสวัสดิการ 

2. ระเบียบ และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษา 
3. ระเบียบ กฎหมาย มติคระรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา จ านวน 45 โรง และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 160 คน ประกอบด้วย 
1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบก ากับดูแลด้านงบประมาณ   
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและด้านพัสดุของสถานศึกษา   
3. เจ้าหน้าตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ผู้เกี่ยวข้อง และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายในก ากับดูแลด้านงบประมาณสถานศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง            
ลดความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และทันตามก าหนดเวลาที่ทางราชการก าหนด 

2. สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 35 ได้รับการก ากับ ติดตาม แนะน าช่วยเหลือการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา และ สพม. เขต 35 เป็นไปตามนโยบายการเร่งรัดใช้

จ่ายเงินงบประมาณที่รัฐบาลก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้มหีน้าท่ีก ากับดูแล              
ด้านงบประมาณ  เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาสังกัด สพม. เขต 35 
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 โครงการการจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 60) 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
2. ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 60) ให้กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนในสังกัดทราบ 
3. แต่งตั้งคณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4. ส ารวจรายชื่อผู้ร่วมงาน ผู้เข้ารับรางวัลในงานวันครู เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี, รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข, 

ครูผู้สอนดีเด่น, รางวัล Obec Award  ฯลฯ 
5. ประชุมคณะท างานจัดงานวันครู  
6. ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจังหวัดล าปาง เพ่ือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง เป็นประธานใน

พิธี, เชิญแขกอาวุโสมาร่วมงาน ฯลฯ 
7. ด าเนินการจัดงานวันครู ใน 2 ส่วน คือ 1) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน               

บุญวาทย์วิทยาลัย และ 2) พิธีร าลึกพระคุณครู ณ ห้องประชุมอาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
8. จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรร 
9. สรุปรายงานผลให้ สพฐ. และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ทราบ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 900 คน ได้ร่วมพิธีงานวันครู 

ประจ าปี พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 60) ได้ร่วมร าลึกถึงพระคุณครู , ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

งานวันครู ประจ าปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารบญุชู ตรีทอง โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลยั                   
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
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 โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
2. ประสานงานกับวิทยากร 
3. แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เข้ารับการประชุม จ านวน 18 คน 
2. บุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม จ านวน 92 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม

ภายในและแนวทางในการจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  

2. บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและแนวทางในการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน                                      
วันท่ี 25 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมประดู่ทอง สพม. เขต 35 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความส าเร็จในการท างานสู่วัยเกษียณ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
2. ประสานงานกับวิทยากร 
3. แจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6. สรุปผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความส าเร็จในการท างานสู่วัยเกษียณประจ าปี

งบประมาณ 2559 จ านวน 400 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการท างานให้มีคุณภาพ 
2. ลูกจ้างประจ า บุคลากรทางากรศึกษา ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่จะ

เกษียณอายุราชการ ด ารงตนหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง มีขวัญ
ก าลังใจ เสริมสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป  
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดจ้าง และพัฒนาเว็บไซต์ สพม. เขต 35 เพ่ือสร้างโครงข่ายโรงเรียนในสังกัด และกลุ่มงานต่าง ๆ             

เข้าไว้ด้วยกัน 
2. จัดอบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน และกลุ่มงานต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพ่ือเข้าปฏิบัติการส่ง

ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ สพม. เขต 35 ระยะเวลาการอบรม 2 ครั้ง 2 วัน แยกเป็น จังหวัดล าพูน 1 วัน ในวันที่ 
10 กันยายน 2559 โรงเรียนในจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม รวมบุคลากรประจ าศูนย์จังหวัด
ล าพูน จ านวน 20 คน และจังหวัดล าปาง 1 วัน ในวันที่ 18 กันยายน 2559 โรงเรียนจังหวัดล าปาง 31 โรงเรียน                   
ผู้เข้ารับการอบรมรวมบุคลากร ในสังกัด จ านวน 50 คน รวมทั้งสิ้นผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 70 คน 

3. จัดท าวารสาร สพม. เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ 2559 1 ครั้งต่อปี จ านวน 200 เล่ม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวสู่สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษา สังกัด สพม.  เขต 35 จ านวน 70 คน มีความรู้ 

ความสามารถ ทักษะในการส่งข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา บนเว็บไซต์ สพม. เขต 35  และสามารถต่อยอดขยาย
เครือข่ายลงสู่ผู้ปฏิบัติในโรงเรียน และกลุ่มงานของตนเองต่อไป 

2. งานประชาสัมพันธ์ ผลิตวารสาร สพม. เขต 35 จ านวน 200 ฉบับ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่
สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 70 คน มีความรู้ความสามารถในการสร้าง

เว็บไซต์โรงเรียนและกลุ่มงานของตนเอง และสามารถต่อยอดไปสู่เครือข่ายในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เครือข่ายทางการศึกษา และสาธารณชน ได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา สพม. เขต 35

ผ่านวารสาร สพม. เขต 35 อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั่วประเทศ 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและการประชุมบุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
2. แจ้งกลุ่ม/หน่วย ส่งรายละเอียดเพื่อจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
3. จัดท าหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
4. จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
5. ด าเนินการประชุม 
6. จัดท ารายงานการประชุม เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สพม. เขต 35 www.secondary.go.th 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 100 คน ได้รับ

ทราบนโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา และได้ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกัน 
และปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการการประชุมวิชาการผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดล าปาง 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ และจัดท ารายละเอียดประกอบการประชุม 
4. แจ้งเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดร่วมประชุมฯ 
5. ประชุมคณะท างานการประชุมวิชาการฯ 
6. ด าเนินการประชุมวิชาการผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพ้ืนที่

จังหวัดล าปาง ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ผลการด าเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดล าปาง รวม 200 คน 

ได้ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวการศึกษาของจังหวัดล าปาง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษารับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดล าปาง ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาออนไลน์ (SMSS) 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผนงาน 
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายการปฏิบัติงาน 
2. จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอโครงการ  
3. จัดท ารายละเอียดหลักสูตรอบรมและแบบประเมินผล 
ขั้นด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
2. ติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม  
4. จัดเตรียมความพร้อมด้านวิทยากร สถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่างของผู้เข้าอบรมและวิทยากร 
5. ด าเนินการฝึกอบรม 
ขั้นประเมินผล 
1. นิเทศติดตามการใช้งานระบบ 
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 37 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก ลดภาระงานของครูและบุคลากรในการ

จัดการข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณค่าต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

การอบรมของผูเ้ข้าอบรมของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษาออนไลน์ (SMSS)  
วันท่ี 2-3 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมประดู่ทอง สพม. เขต 35 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผนงาน 
1. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอโครงการ  
3. จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 
ขั้นด าเนินการ 
1. ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
2. ทดสอบ/ปรับปรุงระบบเครือข่าย 
ขั้นประเมินผล 
1. สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถรองรับการใช้งานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 46 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการงานระบบอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของ

ผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

การย้ายและตดิตั้งเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server)                          
มาไว้ห้องที่ท าการปรบัปรุงใหม ่

การเดินสายแลน (LAN) และ
ติดตั้งอุปกรณ์ ห้องท างานใหม่    
เพื่อวางระบบการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตแบบไรส้าย 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นวางแผนงาน 
1. จัดประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายการปฏิบัติงาน 
2. จัดท ารายละเอียดโครงการและน าเสนอโครงการ  
3. จัดท ารายละเอียดหลักสูตรอบรมและแบบประเมินผล 
ขั้นด าเนินการ 
1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
3. จัดเตรียมความพร้อมด้านวิทยากร สถานที่ อาหารกลางวัน อาหารว่างของผู้เข้าอบรมและวิทยากร 
4. ด าเนินการฝึกอบรม 
ขั้นประเมินผล 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้เข้ารับการอบรม จ านวน 65 คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถน า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

การอบรมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้บุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
ในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมประดู่ทอง สพม. เขต 35 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการพัฒนาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ทบทวนและก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา โดย 

1.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท านโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดย 

2.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าสารสนเทศทางการศึกษา 
2.2 จัดท าเอกสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

3. พัฒนาการจัดท าค าของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง โดย 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
3.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2563) 
3.3 ประชุมปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สพม. เขต 35 
3.4 จัดท าข้อมูลสรุปผลการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 

– 2563 ) และรายงานผล 
4. ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ 
5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.1 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.3 จัดประชุมเพ่ือชี้แจง ซักซ้อม ท าความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้อง 
5.4 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาจากคณะกรรมการฯของ สพฐ.  
 (1) คณะกรรมการการติดตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 (2) โครงการ Site visit ช่วยเหลือติดตามการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 (3) การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตและกลยุทธ์จุดเน้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
2. นโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
3. เอกสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 4. ข้อมูลจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

6. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง

กับนโยบายของรัฐบาล/กระทรวง ศึกษาธิการ/สพฐ.และจังหวัด และมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่
มีความถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ  

3. บุคลากรด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการ  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจัดท าข้อมูลรายละเอียดปริมาณงานและราคาตามแบบ ปร.4, ปร.5 และ ปร.6 
และการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจจากการได้รับทราบผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท านโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สพม. เขต 35                                     

ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมประดู่ทอง สพม. เขต 35 

  

คณะติดตาม Site Visit ติดตามช่วยเหลือการด าเนินการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการ และตัวช้ีวัด       
ตามแผนปฏิบัตริาชการ สพม. เขต 35 ปีงบประมาณ 2559 ภาคเหนือ 

  
สพม. เขต 35 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2559 และกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2559   
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

 โครงการติดตามประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด สพม.35 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน 

แนวทางการด าเนินงาน 
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

จัดการที่ส าคัญ  ที่มุ่งเน้นเรื่องของผลที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีว่าได้รับผลส าเร็จตามที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด รวมทั้ง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ค าสั่ง หรือไม่อย่างไร พร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการ หรือแนวทาง เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่อง ความผิดพลาด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้
สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตลอดจนน าผลที่ได้รับจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และแจ้งสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง 31 โรง จังหวัดล าพูน 15 โรง รวมทั้งสิ้น 46 โรงเรียน ได้รับการ

ติดตามและประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและ

เป็นที่ยอมรับ 
2. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการตามนโยบาย ปี 2559 เกิดความ

กระตือรือร้น และมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหาร

จัดการการด าเนินงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

การออกติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด                      
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เชิงประจักษ์) 



 

 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นายทองปอนด ์ สาดอ่อน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายอลงกรณ์   ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายกิติชัย       วิจิตรสุนทร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายเฉิดพันธุ์    ไชยเพ็ญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายไพโรจน ์ วิเศษ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

คณะท างาน 
นางอุดม   ถาวร ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวน้ าทิพย์   เอ้ือมลฉัตร ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางจงกร   แสงคล้าย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายชนินทร์ วรรณมณ ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายโกศล   สินธุบุญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายบัณฑูรย์   ธิแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
นางมัณฑณา   ลิ้มตระกูล ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางสาวอังค์ริสา   รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวลดาวัลย ์ ขุมค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิชญา ค าปัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายประสิทธิ ์ ภูมาศ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางวัชรี สิทธิวงศ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางสาวนลินา เลาสูง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางสาวอริญา วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางณัฐกิตต์ิ   วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางปาริตา   ศุภการก าจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสุวลี สาค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางดาววรรณ สินธุบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางศศิธร บุญชุม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
นายวรวิทย ์ ค าดี เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
นางนิธิวดี วีเกต ุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นายรณชัย พิชิตสันต์ พนักงานราชการ 
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