
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



ค าน า 
 

 
  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในรอบปี 
ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนและผลักดันการด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ฉบับนี้  เป็นการน าเสนอความส าเร็จในภาพรวมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของของหน่วยงาน สถานศึกษาและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ท าให้ในการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดท าเอกสารฉบับนี้
จนส าเร็จด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้จะอ านวยประโยชน์  
ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
          พฤศจิกายน  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



  

สารบัญ 
   

หน้า 
 
ค าน า 

  

   

สารบัญ   
   

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 1 
   

ส่วนที่ 1   สภาพทั่วไป 4 
   

ส่วนท่ี 2   ทิศทางการจดัการศึกษา  30 
   

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 2560 40 
   

ส่วนที่ 4   สรุปผลการด าเนนิงานตามภารกิจ 79 
   

คณะผู้จัดท า   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญภาพ 
 
 

  
หน้า 

   

 

ภาพที่ 1   แผนภาพแสดงท าเนียบผู้บรหิารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษา 
เขต 35 

2 

   

ภาพที่ 2   แผนภาพแสดงโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 3 
   
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญตาราง 
 
 

  
หน้า 

   

ตารางที่ 1   แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 35 ปี
การศกึษา 2560 

12 

   

ตารางที่ 2   แสดงจ านวน และ ขนาดโรงเรียน จ าแนกรายจังหวดั สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 35 ปีการศกึษา 2560 

13 

   

ตารางที่ 3   แสดงจ านวนโรงเรียนและจ านวนนกัเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2553-2560 

13 

   

ตารางที่ 4   ประเภทโรงเรียนในสังกดั สพม.เขต 35 ประจ าป ี2560 14 
   

ตารางที่ 5   สรุปข้อมูลพื้นฐานรวมของสถานศกึษาในสงักัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศกึษา  เขต 35 ปีการศึกษา 2560 

15 

   

ตารางที่ 6   จ านวนนกัเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 35 ราย
จังหวดั จ าแนกตามระดับชัน้ ปกีารศึกษา 2560 

16 

   

ตารางที่ 7   จ านวนนกัเรียน หอ้งเรียนและนักเรียนต่อห้องเรียน จ าแนกรายชัน้   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2553-2560 

16 

   

ตารางที่ 8   แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวน
นักเรียนตอ่ห้องเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปี
การศกึษา 2560 จ าแนกรายจังหวดั และภาพรวมระดบัเขตพื้นที่ 

18 

   

ตารางที่ 9   แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วน
นักเรียนตอ่ห้องอัตราสว่นนกัเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกดัส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปกีารศึกษา 2560 รายจังหวัด และ
ภาพรวมระดบัเขตพื้นที ่

19 

   

ตารางที่ 10   แสดงร้อยละ ของจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนคร ู จ านวนห้องเรียน  
อัตราสว่นนักเรียนต่อห้อง อตัราสว่นนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 
ภาพรวมระดบัเขตพื้นที ่

20 

   

ตารางที่ 11   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และภาพรวม
ระดบัเขตพื้นที ่

20 



  

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

  
หน้า 

   

ตารางที่ 12   แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 35 ปีการศกึษา 2560 

21 

   

ตารางที่ 13   แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนรว่ม สงักดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 35  ปีการศึกษา 2560 รายจังหวดั และภาพรวม 
ระดบัเขตพื้นที ่

22 

   

ตารางที่ 14   แสดงจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคนั จ าแนกตามชัน้ เพศ และสาเหต ุ  
ของโรงเรียนในสงักดั ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ปีการศึกษา 2559 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดบัเขตพ้ืนที่ 

23 

   

ตารางที่ 15   จ านวนและร้อยละของนักเรยีนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3, 6 และ 
ปวช. ตามระยะเวลาจบการศึกษา จ าแนกตามเพศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศึกษาเขต 35 ปีการศึกษา 2559 รายจังหวดั และ ภาพรวม
ระดบัเขตพื้นที ่

25 

   

ตารางที่ 16   สรุปเปา้หมายชีวติของนกัเรยีนทุกระดบัชั้น (ม.1-ม.6)ของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

26 

   

ตารางที่ 17   ผลการด าเนินงานปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ 2559 

27 

   

ตารางที่ 18   แสดงจ านวน ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามธัยมศึกษา เขต 35 ปีการศกึษา 2560 รายจังหวดั และภาพรวม
ระดบัเขตพื้นที ่   

28 

   

ตารางที่ 19   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ปีการศึกษา 2558 – 2559 

29 

   

ตารางที่ 20   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรอ้ยละ ผลการทดสอบระดับชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ปีการศึกษา 2558 – 2559 

29 

 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

พระราชทานพระราโชวาทแกข่้าราชการพลเรือน 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1  เม.ย. 2560 

 

 

 

 

     “งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงต่อประโยชน์ของประเทศชาติ 

และประชาชนทุกคน ดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดินจึงต้องท าความเข้าใจในคความส าคัญของหน้าท่ี และ 

ความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ และร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และสุจริต จริงใจ รวมถึง

ประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วนจะได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ 

ท่ีพึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน

ตลอดไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ท ำเนยีบผู้บริหำร 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนภาพแสดงท าเนียบผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงโครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
 

โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

สถานศกึษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

 

กลุ่มบริหาร 

งานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

 

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

 

กลุม่นิเทศ

ติดตาม

ประเมนิผลการ

จัดการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสริม

การจัด

การศึกษา 

 

กลุ่ม

อ านวยการ 

 

ศูนย์

เทคโนโลยแีละ

สารสนเทศ 

 

หนว่ย

ตรวจสอบ

ภายใน 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป  

 
 

จังหวัดล าปาง/ จังหวัดล าพูน 
และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

(ล าปาง – ล าพูน) 
 

สภาพทั่วไป 

    พ้ืนที่จังหวัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับผิดชอบดูแลในการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีดังนี ้

 

 

 

จังหวัดล าปาง 
    จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดิน
สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961  
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอนและเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 
   ทิศเหนือ      :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา 
   ทิศใต้         :  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
   ทิศตะวันออก  :  ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
   ทิศตะวันตก     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าพนู 
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สภาพทางภูมิศาสตร ์
    จังหวัดล าปาง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณ
ตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา
จังหวัดล าปางมีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ 
เรียกว่า “อ่างล าปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบนของจังหวัดเป็นที่ราบสูง 
ภูเขาและเป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอแจ้ห่ม  อ าเภอวังเหนือ และ
อ าเภองาว บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของ
จังหวัดได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ บริเวณ
ตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าไม้รังบางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก บางส่วนของอ าเภอ
เสริมงาม และอ าเภอแม่ทะ 
   ด้วยลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงท าให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อน 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกันมาก  
ตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัดฤดูร้อนยาวนาน 

  จังหวัดล าปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล 931  หมู่บ้าน 104 ชุมชน  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร  2 เทศบาลเมือง 38 เทศบาลต าบล 62 องค์การบริหารส่วนต าบล 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 31 แห่ง  ราชการส่วนกลาง 70 แห่ง และหน่วยงานอิสระ 25 แห่ง   
    เศรษฐกิจของจังหวัดล าปาง มีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ถั่วลิสง ถั่วเหลือง สับปะรด โคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง สุกร และปลานิล เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเซรามิกที่มีชื่อเสียงเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ โดยในปี 2556 ได้รับคัดเลือกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้จังหวัด
ล าปางเป็นที่หนึ่งของประเทศ ภายใต้แนวคิด “ล าปางเป็นเมืองเซรามิก”เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเซรามิก 
และหัตถอุตสาหกรรมคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้รับการยอมรับและ
ส่งออกในต่างประเทศ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของประเทศ เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติด้านแร่ธาตุขนาดใหญ่ได้แก่ ถ่านหิน ดินขาว ป่าปลูก ไม้สัก เป็นต้น  ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญ 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น เหมืองแม่เมาะ อุตสาหกรรมเซรามิก และ โรงงานปูนซิเมนต์  เป็นต้น นอกจากนี้  
มีทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์  มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ก าหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แนวคิด “12 เมืองต้องห้าม ... พลาด” ซึ่งส่งผล
ดีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปาง 

 
สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง (ตราประจ าจังหวัดล าปาง) 

 
 
 
 
 

 
 

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุล าปางหลวง 
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    ไก่เผือกเป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตตนคร (ต านานเมืองล าปาง)และได้กลายเป็น
สัญลักษณ์ส าคัญ  โดยปรากฏเครื่องหมายไก่เผือก คู่กับดวงตราแผ่นดินในศาลากลางเมืองล าปาง ตั้งแต่สมัย  
เริ่มเปลี่ยนที่ท าการเมืองจากเค้าสนามหลวงเป็นศาลากลางเมืองนครล าปาง ขึน้ในสมัยเริ่มสร้างศาลากลางหลังแรก
เมื่อ พ.ศ. 2452 ซุ้มมณฑปที่วัดพระธาตุล าปางหลวงเป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุล าปางหลวง
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองล าปาง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

ค าขวัญของจังหวัดล าปาง 
“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก” 

 
   ดอกไม้ประจ าจังหวัดล าปาง       ต้นไม้ประจ าจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
              ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา                ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว 
 

จังหวัดล าพูน 
    จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตาม 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน  
เป็นระยะทาง 724  กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวง
ที ่99 องศาตะวันออกอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตรเป็นพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง หรือพ้ืนที่
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 
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   ทิศเหนือ   :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 

   ทิศตะวันออก   :  ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง 

   ทิศใต้    :  ติดต่อกับ จังหวัดล าปาง  จังหวัดตาก 

   ทิศตะวันตก      :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
    จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,505,882  ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ  2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนบริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ  
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร 

    จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้าง
หนาว แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด  
ในฤดูร้อน จังหวัดล าพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3  ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
มีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนตั้งแต่พฤศจิกายน  
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว   
     จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 51 ต าบล 575 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 34 เทศบาลต าบล  22 องค์การบริหารส่วนต าบล   

    เศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน ด้านการเกษตรกรรม จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 
รวม 639,916 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.72 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด จ านวนเกษตรกร 71,798 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.17 ของประชากรทั้งหมด 
    ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม 
กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของแต่ละอ าเภอ แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองล าพูนมากที่สุด รองลงมา คือ 
อ าเภอป่าซาง และอ าเภอแม่ทา โดยทั้ง 3 อ าเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน มีปัจจัยด้านวัตถุดิบในด้านการผลิต 
ด้านแรงงานและด้านคมนาคมขนส่ง ที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุน ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้อง
พึ่งพาวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางด้านการเกษตร 

 
สัญลักษณ์จังหวัดล าพูน (ตราประจ าจังหวัดล าพูน) 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย 
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    พระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าพูน พ้ืนสีฟ้า  
ปักด้วยสีทอง ตามต านานก่อสร้างขึ้นราวพุทธ-ศตวรรษที่ 17 ในสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์ 
จามเทวีวงศ์ เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏขึ้นบนที่ดินในเขตพระราชฐานเดิม ลักษณะของ 
พระบรมธาตุฯ เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาทมีการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมาหลายครั้งหลายสมัยจนเปลี่ยนรูปทรงเป็น
เจดีย์ฐานกลมแบบลังกามีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งส าคัญ ในพ.ศ.  1990 สมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์เมือง
เชียงใหม่ที่ได้โปรดให้ก่อองค์พระมหาเจดีย์สูงขึ้นจากเดิมเป็น 92 ศอก อย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระบรมธาตุ 
หริภุญชัยเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล าพูนที่มีศรัทธาประชาชนเคารพนับถือมากจนเกิดประเพณี
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของล าพูน คือ ประเพณีสรงน้ าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในเดือนแปดเป็งหรือตรงกับวันขึ้น 
15 ค่ าเดือน 6 ของทุกปี 

 
 

ค าขวัญของจังหวัดล าพูน 

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล าไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย” 
 

           ดอกไม้ประจ าจังหวัดล าพูน             ต้นไม้ประจ าจังหวัดล าพูน 
 
 
 
                                                

 
 
 

 

                        ชื่อดอกไม้  ดอกทองกวาว                              ชื่อพันธุ์ไม้     จามจุรี  

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบล
ต้นธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 350789-90 โทรสาร (054) 350791  
Website : www.secondary35.go.th 
    มีหน้าที่ ก ากับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน จ านวนโรงเรียนในสังกัดมีจ านวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย 
จังหวัดล าปาง 30 โรงเรียน และจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน โดยมีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 
จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 221 หมู่ 3  ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน   ได้ประกาศจัดตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2558 เพื่ออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตจังหวัดล าพูน อันเป็นการ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.เมือง  
จ.ล าปาง 
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  จ านวนโรงเรียนในสังกัดสามารถจ าแนกเป็นรายจังหวัด และรายอ าเภอ ดังนี้ 
 

จังหวัด อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียน 
ล
 ำพ

ูน
 

1.เมืองล าพูน 4 

2.แม่ทา 2 

3.บ้านโฮ่ง 2 

4.ลี ้ 2 

5.ทุ่งหัวช้าง 1 

6.ป่าซาง 3 

7.บ้านธิ 1 

รวม จ.ล ำพูน 15 

ล
 ำป

ำง
 

1.เมืองล าปาง 7 

2.แม่เมาะ 2 

3.เกาะคา 2 

4.เสริมงาม 1 

5.งาว 2 

6.แจ้ห่ม 1 

7.วังเหนือ 1 

8.เถิน 2 

9.แม่พริก 1 

10.แม่ทะ 3 

11.สบปราบ 1 

12.ห้างฉัตร 3 

13.เมืองปาน 4 

รวม จ.ล ำปำง 30 

รวม สพม.เขต 35 45 

 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพ่ือส่ง เสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้น
จ านวน 7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย 
    สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง จ านวน 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ 
    สหวิทยาเขตบุญวาทย์  
    1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย* 
   2. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 
   3. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 
   4. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 
   5. โรงเรียนสบจางวิทยา 
   6. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
   7. โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
   8. โรงเรียนประชาราชวิทยา 
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   สหวิทยาเขตกัลยา  
   1. โรงเรียนล าปางกัลยาณี* 
   2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
   3. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
   4. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 
   5. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รชัมังคลาภิเษก 
   6. โรงเรียนแม่สันวิทยา 

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

   สหวิทยาเขตพญาวัง  
   1. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา * 
   2. โรงเรียนเมืองปานวิทยา 
   3. โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
   4. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
   5. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
   6. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

  สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูนจ านวน   3 สหวิทยาเขต    ได้แก่ 
   สหวิทยาเขตหริภุญชัย  
   1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน* 
   2. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 
   3. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
   4. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 
  5. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
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   สหวิทยาเขตจามเทวี  
   1. โรงเรียนป่าซาง *    
   2. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
   3. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
   4. โรงเรียนวชิรป่าซาง 
   5. โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 

   สหวิทยาเขตศรีวิชัย  
   1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา * 
   2. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
   3. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
   4. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
   5. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

  * หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนท าหน้าที่ประธานสหวิทยาเขตนั้นๆ  
 

ศูนยพ์ัฒนาสาระการเรียนรู้ 

ที ่ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 

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

(ERIC/ภาษาท่ี 2) 
ล าปางกัลยาณี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 

5 ศูนย์สังคมศึกษา  
(สังคม/ประวัติศาสตร์/ภูมิศาสตร์) 

แม่เมาะวิทยา เวียงเจดีย์วิทยา 

6 ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
7 ศูนย์ศิลปะ  

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

8 ศูนย์การงานอาชีพ  
(อุตสาหกรรม/เกษตรกรรม/คหกรรม)  

ประชารัฐธรรมคุณ บ้านแป้นพิทยาคม 

9 ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
10 ศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน  

(ลูกเสือ-เนตรนารี) 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ เวียงเจดีย์วิทยา 

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

และการวิจัยต่างๆ 
ล าปางกัลยาณี จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 

14 ศูนย์ STEM บุญวาทย์วิทยาลัย ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
15 ศูนย์อาเซียน บุญวาทย์วิทยาลัย จักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
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   บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจ านวนทั้งสิ้น  62  คน  
ประกอบด้วย บุคลากรต าแหน่งต่างๆ ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560  
              (ข้อมูล 10 มถิุนายน 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ นับรวมบุคลากรที่ประจ าอยู่ที่ศูนยป์ระสานงานการจดัการมัธยมศึกษา เขต 35 จ.ล าพูน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย หญิง รวม

ผู้อ านวยการเขตส านักงานพืน้ทีก่ารศึกษา 1 1 1 0 1

รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 4 4 0 4

ศึกษานเิทศก์ 9  9 2 7 9

กลุ่มอ านวยการ (รวม ITEC) 6 1 5 1 13 6 7 13

กลุ่มนโยบายและแผน 6 6 0 6 6

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 9 1 3 13 7 6 13

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 6  6 2 4 6

กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ 6 2 8 1 7 8

หนว่ยตรวจสอบภายใน 2 2 0 2 2

รวมทัง้ส้ิน 5 9 35 2 10 1 62 23 39 62

ลูกจ้าง

ประจ า

รวม(คน) เพศ

ต าแหน่ง /กลุ่ม

ผูบ้ริหาร บคุลากร

 38 ค(1)

บคุลากร

 38 ค(2)

พนักงาน

ราชการ

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 
 

    จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีทั้งสิ้น 45 โรงเรียน   
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 42 โรงเรียน และ เปิดสอนจนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  3  โรงเรียน  คือ 
   1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา      จ. ล าพูน 
    2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  จ. ล าปาง 
   3. โรงเรียนเถินวิทยา            จ. ล าปาง 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวน และ ขนาดโรงเรียน จ าแนกรายจังหวัด สังกดัส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
               มธัยมศกึษา เขต 35 ปีการศกึษา 2560 
 

ขนาดโรงเรียน ล าพูน ล าปาง รวม 
เล็ก (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน)  9  19 28  
กลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน)  4  9 13  
ใหญ่ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) - - - 
ใหญ่พิเศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 2   2 4  

รวม สพม. เขต 35 15 30 45 

 
ตารางที่ 3  แสดงจ านวนโรงเรียนและจ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 ปีการศึกษา 2553-2560  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

  เล็ก ( นอ้ยกว่า 500 คน) 17 18 20 23 24 29 29 28 5,094    5,111     5,497    6,405   6,152   7,145   7,158   6,745  

  กลาง (500-1,499 คน) 20 19 17 14 15 10 13 13 14,969   14,034   12,453  10,759  12,466 9,780  12,724  12,345 

  ใหญ่ (1,500-2,499 คน) 5 5 5 5 3 3 -    -   9,441     9,222    8,670   8,289    4,921   4,591   -      -     

  ใหญ่พเิศษ (ตัง้แต ่2,500 คนข้ึนไป) 4 4 4 4 4 4 4 4 14,962   14,295   13,969  13,950  14,017  13,815 13,652  13,487 

รวมโรงเรียน 46 46 46 46 46 46 46 45 44,466 42,662 40,589 39,403 37,556 35,331 33,534 32,577

ขนาดโรงเรียน
จ านวนนักเรียน(คน)จ านวนโรงเรียน(โรง)

 
 

   จากตารางที่ 3 พบว่า จ านวนโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในปี 2553-2560 มีอัตราคงที่ จ านวน
โรงเรียนขนาดใหญ่มีอัตราคงที่ในปี 2553-2556  และลดลงจาก 5 โรง เป็น 3 โรง ในปี 2557-2558 และลดลง
เป็น 0 ในปี 2559 และปี 2560 จ านวนโรงเรียนขนาดกลางในปี 2553 -2559 มีแนวโน้มลดลงและโรงเรียน 
ขนาดเล็กมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี 
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ตารางที่ 4 ประเภทโรงเรียนในสังกดั สพม.เขต 35 ประจ าปี 2560 
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1 บ้านแป้นพทิยาคม 1 1 1 1 1  1

2 จกัรค าคณาทร จงัหวัด

ล าพนู

1 1 1 1 1  1 1

3 แมท่าวิทยาคม 1 1 1 1 1 1

4 ป่าซาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 ป่าตาลบ้านธิพทิยา 1 1 1 1 1  1

6 ส่วนบุญโญปถมัภ ์ล าพนู 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 ทาขุมเงินวิทยาคาร 1 1 1  1 1 1 1 1

8 อโุมงค์วิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1  1 1

9 น้ าดิบวิทยาคม 1 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 1 1

12 บ้านโฮ่งรตันวิทยา 1 1 1 1  1

13 ทุ่งหัวช้างพทิยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1  

14 แมต่นืวิทยา 1 1 1 1 1 1

15 เวียงเจดียว์ิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 กิว่ลมวิทยา 1 1  

17 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 1 1 1 1 1 1 1

18 เมอืงมายวิทยา 1 1 1 1 1

19 บุญวาทยว์ิทยาลัย 1 1 1 1 1 1  1 1 1

20 แมเ่มาะวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 ล าปางกลัยาณี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 สบจางวิทยา 1 1 1 1 1 1

23 เตรยีมอดุมศึกษา ฯ 1 1 1 1 1 1 1 1

24 เสด็จวนชยางค์กลูวิทยา 1 1 1 1 1 1 1

25 ประชาราชวิทยา 1 1 1 1 1 1 1

26 ประชารฐัธรรมคุณ 1 1 1 1 1 1 1 1

27 ห้างฉัตรวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 แมสั่นวิทยา 1 1 1 1 1 1

29 เวียงตาลพทิยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 แมท่ะวิทยา 1 1 1 1 1  1  1

31 สบปราบพทิยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1

32 เกาะคาวิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1

33 เสรมิงามวิทยาคม 1 1 1 1 1 1

34 แมพ่รกิวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

35 แมท่ะประชาสามคัคี 1 1 1 1  

36 ไหล่หินวิทยา 1 1 1 1 1 1 1

37 เวียงมอกวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

38 แมท่ะพฒันศึกษา 1 1 1 1  1 1

39 เถนิวิทยา 1 1 1 1 1 1 1

40 เมอืงปานวิทยา 1 1 1 1 1

41 วังเหนอืวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

42 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1

43 เมอืงปานพฒันวิทย์ 1 1 1 1 1 1 1

44 ทุ่งอดุมวิทยา 1 1 1 1 1 1 1

45 แจห้่มวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

รวมทั้งส้ิน 20 24 45 4 45 1 13 20 1 5 14 5 39 1 5 1 2 10 35 16 15 2 14
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จ านวน
โรงเรยีน ม.ตน้ ม.ปลาย ปวช. รวม

1.เมอืงล าพนู 4 3,623    3,299     -     6,922    190      378    

2.แมท่า 2 393       300       -     693      31       59      

3.บ้านโฮ่ง 2 612       474       -     1,086    36       70      

3.ล้ี 2 962      843       27      1,832    60       110     

4.ทุ่งหัวช้าง 1 240       266       -     506      20       30      

5.ป่าซาง 3 681       596       -     1,277    53       101     

6.บ้านธิ 1 164       92        -     256      9        23      

รวม จ.ล าพูน 15       6,675    5,870    27     12,572 399     771    

1.เมอืงล าปาง 7 5,147     3,983     -     9,130    252      521     

2.แมเ่มาะ 2 657      216       -     873      29       57      

3.เกาะคา 2 165       110        -     275      16       34      

4.เสรมิงาม 1 598      434       -     1,032    36       64     

5.งาว 2 371       503       142     1,016    38       65     

6.แจห้่ม 1 639      467       -     1,106    36       73      

7.วงัเหนอื 1 611       655       -     1,266    41       82     

8.เถนิ 2 1,083     751       21      1,855    62       110     

9.แมพ่รกิ 1 144       168       -     312      13       25      

10.แมท่ะ 3 373       236       -     609      38       60     

11.สบปราบ 1 501       343       -     844      29       53      

12.ห้างฉัตร 3 472       279       -     751      33       55      

13.เมอืงปาน 4 527       409       -     936      39       79      

รวม จ.ล าปาง 30       11,288   8,554    163    20,005 662     1,278 

45       17,963   14,424   190    32,577  1,061   2,049 

หมายเหตุ * จ านวนครูตามจ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน)

จงัหวัด อ าเภอ
จ านวนนกัเรยีน

ห้องเรยีน คร ู*

รวม สพม.35

ล
 าป

าง
ล
 าพ

ูน
ข้อมูลนักเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 

 
ตารางที่ 5  สรปุข้อมูลพื้นฐานรวมของสถานศกึษาในสงักัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา  
               เขต 35 ปีการศกึษา 2560 
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จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ชาย 3,117 24.79 5,281 26.40 8,398 25.78

หญิง 3,558 28.30 6,007 30.03 9,565 29.36

รวม 6,675 53.09 11,288 56.43 17,963 55.14

ชาย 2,346 18.66 3,087 15.43 5,433 16.68

หญิง 3,524 28.03 5,467 27.33 8,991 27.60

รวม 5,870 46.69 8,554 42.76 14,424 44.28

ชาย 0 0.00 38 0.19 38 0.11

หญิง 27 0.22 125 0.62 152 0.47

รวม 27 0.22 163 0.81 190 0.58

ชาย 5,463 43.45 8,406 42.02 13,869 42.57

หญิง 7,109 56.55 11,599 57.98 18,708 57.43

รวม 12,572 100.00 20,005 100.00 32,577 100.00

คิดเปน็

ร้อยละ

ช้ัน เพศ
จ.ล าพูน จ.ล าปาง

จ านวน

นกัเรียน

ทัง้หมด

61.41 100.00

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

รวม

ทัง้หมด

(คน)

ร้อยละจ านวนนกัเรียน 38.59

ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 รายจังหวดั 
              จ าแนกตามระดบัชั้น ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากตารางที่  6  พบว่า ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน 32,577 คน  
จ าแนกเป็น นักเรียนชาย จ านวน 13,869 คน คิดเป็นร้อยละ 42.57  และ นักเรียนหญิง จ านวน 18,708 คน   
คิดเป็นร้อยละ 57.43 จ าแนกตามจังหวัด จ านวนนักเรียนทั้งหมดของจังหวัดล าพูน จ านวน 12,572 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.59 และ จังหวัดล าปาง จ านวน 20,005 คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 ของนักเรียนทั้งหมดในภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที ่
 
ตารางที่ 7 จ านวนนักเรียน ห้องเรียนและนักเรียนตอ่หอ้งเรียน จ าแนกรายชัน้   
              สังกดัส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 35 ปกีารศึกษา 2553-2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ม.1 8,001      6,765     6,032    6,160     5,972     6,056    5,896     5,951     

ม.2 8,627      7,970      6,759    6,079     6,224    5,978     6,081     5,891     

ม.3 8,513      8,497      7,910     6,821     6,090    6,204    6,101     6,121     

รวม ม.ตน้ 25,141     23,232    20,701   19,060  18,286  18,238  18,078  17,963  

ม.4 6,654      6,873     7,040    6,891     5,727     5,067    5,029     4,796     

ม.5 6,097      6,278     6,508    6,807     6,596    5,415     4,836     4,823     

ม.6 6,075      5,923      6,088    6,379     6,661    6,339    5,375     4,805     

รวม ม.ปลาย 18,826    19,074    19,636  20,077   18,984   16,821   15,240   14,424   

ปวช.1 135        58         70        136       102       59        71         69        

ปวช.2 180        123        64        66        121       96        55        69        

ปวช.3 184        175        118       64        63        117       90        52        

รวม ปวช. 499        356       252      266      286      272      216       190       

รวมทัง้ส้ิน 44,466   42,662  40,589 39,403  37,556  35,331  33,534  32,577  

ช้ัน
จ านวนนักเรียน(คน)



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

17 

 

ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   จากตารางที่ 7 พบว่า จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2553 - 2560 มีแนวโน้มลดลง ตามล าดับ    
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ม.1 38 34 33 32 34 35 34 34

ม.2 39 37 35 31 35 34 35 34

ม.3 38 38 37 32 33 34 35 35

รวม ม.ตน้ 38 37 35 32 34 34 35 34

ม.4 35 36 35 34 30 28 29 27

ม.5 33 33 34 33 33 29 28 28

ม.6 33 32 32 32 34 32 30 27

รวม ม.ปลาย 34 33 34 33 33 30 29 27

ปวช.1 27 19 23 34 20 15 24 17

ปวช.2 30 21 21 22 30 24 14 23

ปวช.3 31 29 24 13 21 29 23 10

รวม ปวช. 29 24 23 22 24 23 20 16

รวมทัง้ส้ิน 36 35 34 32 33 32 32 31

ช้ัน
อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อ1หอ้ง

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ม.1 210 198 183 193 175 174 171 176

ม.2 221 215 192 194 180 178 172 172

ม.3 226 221 211 210 182 182 174 173

รวม ม.ตน้ 657 634 586 597 537 534 517 521

ม.4 188 193 199 202 188 178 172 176

ม.5 183 191 193 205 199 189 173 174

ม.6 186 188 191 201 197 196 179 178

รวม ม.ปลาย 557 572 583 608 584 563 524 528

ปวช.1 5 3 3 4 5 4 3 4

ปวช.2 6 6 3 3 4 4 4 3

ปวช.3 6 6 5 5 3 4 4 5

รวม ปวช. 17 15 11 12 12 12 11 12

รวมทัง้ส้ิน 1,231  1,221   1,180   1,217  1,133  1,109  1,052  1,061  

ช้ัน
จ านวนหอ้งเรียน(หอ้ง)
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ชาย หญิง รวม

มธัยมศึกษาตอนตน้ 8,398  9,565 17,963  55.14    521 49.10 34

ม.1 2,791    3,160    5,951      18.27    176 16.59 34

ม.2 2,755   3,136    5,891      18.08    172 16.21 34

ม.3 2,852   3,269   6,121      18.79    173 16.31 35

มธัยมศึกษาตอนปลาย 5,433  8,991  14,424  44.28   528 49.76 27

ม.4 1,817    2,979    4,796     14.72    176 16.59 27

ม.5 1,775    3,048    4,823     14.80    174 16.40 28

ม.6 1,841    2,964   4,805     14.75    178 16.78 27

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 38      152    190      0.58     12 1.13 16

ปวช.1 16       53       69         0.21     4 0.38 17

ปวช.2 15       54       69         0.21     3 0.28 23

ปวช.3 7         45       52         0.16     5 0.47 10

รวมทัง้ส้ิน 13,869 18,708 32,577   100.00  1,061   100.00 31

รวม สพม.35

ช้ัน

จ านวนนักเรียน ร้อยละ

จ านวน

นักเรียน

จ านวน

หอ้งเรียน

(หอ้ง)

ร้อยละ

จ านวน

หอ้งเรียน

อัตราส่วน

จ านวนนร.

: หอ้ง

 

ตารางที่ 8  แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวนนักเรียนตอ่ห้องเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 จ าแนกรายจังหวดั  
               และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

มธัยมศึกษาตอนตน้ 3,117   3,558  6,675   53.09   192 48.12 35 5,281 6,007 11,288 56.43 329 49.70 34

ม.1 1,033    1,168    2,201     17.51    65 16.29 34 1,758 1,992 3,750 18.75 111 16.77 34

ม.2 1,038    1,166    2,204     17.53    63 15.79 35 1,717 1,970 3,687 18.43 109 16.47 34

ม.3 1,046    1,224    2,270     18.06    64 16.04 35 1,806 2,045 3,851 19.25 109 16.47 35

มธัยมศึกษาตอนปลาย 2,346 3,524  5,870    46.69   204 51.13 29 3,087 5,467 8,554 42.76 324 48.94 26

ม.4 744      1,135    1,879     14.95    67 16.79 28 1,073 1,844 2,917 14.58 109 16.47 27

ม.5 787      1,246    2,033     16.17    68 17.04 30 988 1,802 2,790 13.95 106 16.01 26

ม.6 815      1,143    1,958     15.57    69 17.29 28 1,026 1,821 2,847 14.23 109 16.47 26

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ -    27      27        0.21     3 0.75 9 38 125 163 0.81 9 1.36 18

ปวช.1 -      8         8          0.06     1 0.25 8 16 45 61 0.30 3 0.45 20

ปวช.2 -      11        11         0.09     1 0.25 11 15 43 58 0.29 2 0.30 29

ปวช.3 -      8         8          0.06     1 0.25 -         7 37 44 0.22 4 0.60 11

รวมทัง้ส้ิน 5,463  7,109   12,572  100.00  399      100.00    32 8,406 11,599 20,005 100.00 662 100.00 30

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง

ช้ัน

จ านวนนักเรียน
ร้อยละ

จ านวน

นักเรียน

จ านวน

หอ้งเรียน

(หอ้ง)

ร้อยละ

จ านวน

หอ้งเรียน

อัตราส่วน

จ านวนนร.

: หอ้ง

จ านวนนักเรียน
ร้อยละ

จ านวน

นักเรียน

จ านวน

หอ้งเรียน

(หอ้ง)

ร้อยละ

จ านวน

หอ้งเรียน

อัตราส่วน

จ านวนนร.

 : หอ้ง



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

19 

 

จ านวนโรงเรยีน จ านวนนกัเรยีน จ านวนครู จ านวนห้อง นกัเรยีน : ห้อง นกัเรยีน  : ครู

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 9                 2,696        222          115        23           12           

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 4                 3,471        213          118        29           16           

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) -               -          -          -       -          -          

ใหญ่พเิศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 2                 6,405        336         166       39           19           

15                12,572      771         399      32           16           รวมทัง้ส้ิน

ขนาดโรงเรียน
จงัหวัดล าพูน

   จากตารางที่  8  ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 รวมทั้งสิ้น 32,577 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด  คือ ระดับ ม.3 จ านวน  6,121  คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.79 และ น้อยท่ีสุดคือระดับ ปวช. 3 จ านวน 52  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.16 จ านวนห้องเรียนรวม
ทั้งหมด 1 ,061 ห้อง มากที่สุดในระดับชั้น ม.6 จ านวน 178 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุด 
ในระดับชั้น ม.3 จ านวน 35 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 10 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ย
ของทุกระดับชั้น จ านวน 31 คนต่อห้อง 
 
ตารางที่ 9  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  
               อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโรงเรยีน จ านวนนกัเรยีน จ านวนครู จ านวนห้อง นกัเรยีน : ห้อง นกัเรยีน  : ครู

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 28                6,745        580         311        22           12           

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 13                12,345       758         413       30           16           

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) -               -          -          -       -          -          

ใหญ่พเิศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 4                 13,487       711          337       40           19           

45               32,577      2,049       1,061     31           16           รวมทัง้ส้ิน

ขนาดโรงเรียน รวม สพม.35

จ านวนโรงเรยีน จ านวนนกัเรยีน จ านวนครู จ านวนห้อง นกัเรยีน : ห้อง นกัเรยีน  : ครู

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 19                4,049         358 196 21 11

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 9                 8,874         545 295 30 16

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) -               -           -         -      -           -          

ใหญ่พเิศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 2                 7,082         375 171 41 19

30               20,005       1,278       662 30 16

จงัหวัดล าปาง

รวมทัง้ส้ิน

ขนาดโรงเรียน
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ตารางที่ 10  แสดงร้อยละ ของจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน  อตัราส่วน
นักเรียนตอ่ห้อง อตัราสว่นนกัเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
 
 

 

 

 
 
 
   จากตารางที่  9  และ 10 พบว่า ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนขนาดเล็ก มีมากที่สุด จ านวน  
28 โรง คิดเป็นร้อยละ 62.22  โรงเรียนที่มีจ านวนห้องมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 413 ห้อง  
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 40 คนต่อห้อง น้อยที่สุด คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 22 คนต่อห้อง จ านวนครูมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 758 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.99  น้อยที่สุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 580 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31  อัตราส่วนจ านวนนักเรียนต่อครู
มากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 19 คน ต่อครู 1 คน น้อยที่สุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน  
12 คนต่อ ครู 1 คน 
 
ตารางที่ 11  แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  

นกัเรยีนใน รอ้ยละของ นกัเรยีนใน รอ้ยละของ

ระดบัช้ัน อายุ จ านวน สังกดั (คน) นกัเรยีนตอ่ อายุ จ านวน สังกดั (คน) นกัเรยีนตอ่

(ปี) (คน) ประชากรวยัเรยีน (ปี) (คน) ประชากรวยัเรยีน

มธัยมศึกษาปีที่ 1 12 3,824 2,201 57.56 12 6,906 3,750 54.30

มธัยมศึกษาปีที่ 2 13 3,822 2,204 57.67 13 6,686 3,687 55.15

มธัยมศึกษาปีที่ 3 14 3,911 2,270 58.04 14 6,983 3,851 55.15

รวมมธัยมศึกษาตอนต้น  12-14 11,557 6,675 57.76  12-14 20,575 11,288 54.86

มธัยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 15 3,688 1,887 51.17 15 6,904 2,978 43.13

มธัยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช.2 16 3,860 2,044 52.95 16 7,311 2,848 38.95

มธัยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 17 3,815 1,966 51.53 17 7,658 2,891 37.75

รวมมธัยมศึกษาตอนปลายและเทยีบเทา่ 15-17 11,363 5,897 51.90 15-17 21,873 8,717 39.85

รวมทัง้ส้ิน 22,920 12,572 54.85 42,448 20,005 47.13

จังหวัดล าพนู จังหวัดล าปาง

ประชากร ประชากร

 
 
 

รอ้ยละจ านวนโรงเรยีน รอ้ยละจ านวนนกัเรยีน รอ้ยละจ านวนครู รอ้ยละจ านวนห้อง นกัเรยีน :  ห้อง นกัเรยีน :   ครู

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 62.22 20.70 28.31 29.31 22 12

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 28.89 37.89 36.99 38.93 30 16

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

ใหญ่พิเศษ (นกัเรยีน ตัง้แต ่2,500 คน ข้ึนไป) 8.89 41.40 34.70 31.76 40 19

100.00 100.00 100.00 100.00 31 16

ขนาดโรงเรียน

รวม ทัง้ส้ิน

รวม สพม.35
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นกัเรยีนใน รอ้ยละของ

ระดบัช้ัน อายุ จ านวน สังกดั (คน) นกัเรยีนตอ่

(ปี) (คน) ประชากรวยัเรยีน

มธัยมศึกษาปีที่ 1 12 10,730 5,951 55.46

มธัยมศึกษาปีที่ 2 13 10,508 5,891 56.06

มธัยมศึกษาปีที่ 3 14 10,894 6,121 56.19

มธัยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 15 10,592 4,865 45.93

มธัยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช.2 16 11,171 4,892 43.79

มธัยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 17 11,473 4,857 42.33

รวมทัง้ส้ิน 65,368 32,577 49.84

ประชากร

รวม สพม.35

 
 

   จากตารางที่ 11  พบว่า  ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ประชากรวัยเรียนทั้งสิ้น 65,368 คน มีนักเรียน
ในสังกัด 32,577 คน คิดเป็นร้อยละ 49.84 ของประชากรวัยเรียน ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน  
มากที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 56.19 และน้อยที่สุด คือ ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3  
คิดเป็นร้อยละ 42.33 

 

ตารางที่ 12  แสดงจ านวนนักเรียนดอ้ยโอกาสของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนกัเรยีนทั้งหมด 5,463 7,109 12,572 8,406 11,599 20,005 13,869 18,708 32,577

นกัเรยีนด้อยโอกาสทั้งหมด 2,351 2,974 5,325 3,795 4,801 8,596 6,146 7,775 13,921 42.73

เด็กถกูบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.01

เด็กที่อยูใ่นธุรกจิทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กถกูทอดทิ้ง 0 1 1 3 3 6 3 4 7 0.05

เด็กในสถานพนิจิและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กเรร่อ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ผลกระทบจากเอดส์ 1 3 4 2 0 2 3 3 6 0.04

ชนกลุ่มนอ้ย 19 30 49 0 3 3 19 33 52 0.37

เด็กที่ถกูท ารา้ยทารณุ 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0.01

เด็กยากจน 2,304 2,909 5,213 3,767 4,769 8,536 6,071 7,678 13,749 98.76

เด็กที่มปัีญหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.04

ก าพรา้ 18 29 47 13 14 27 31 43 74 0.53

ท างานรบัผดิชอบตวัเองและครอบครวั 3 2 5 9 10 19 12 12 24 0.17

อืน่ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทด้อยโอกาส

จงัหวัดล าพนู จงัหวัดล าปาง รวม สพม.35 คิด

เป็น

รอ้ยละ
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   จากตารางที่ 12 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 32,577 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 
13,921 คน คิดเป็นร้อยละ 42.73 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เป็นนักเรียนยากจนมากที่สุด จ านวน 13,749 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.76 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด 
 

ตารางที่ 13  แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 35   
                ปีการศึกษา 2560 รายจังหวดั และภาพรวมระดบัเขตพื้นที่ 

คิดเป็น

รอ้ยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนกัเรยีนทั้งหมด 5,463 7,109 12,572 8,406 11,599 20,005 13,869 18,708 32,577

นกัเรยีนพกิารเรยีนรว่มทั้งหมด 200 66 265 393 126 519 592 192 784

บกพรอ่งทางการมองเห็น 2 1 3 9 4 13 11 5 16 2.04

บกพรอ่งทางการได้ยนิ 1 0 1 2 3 5 3 3 6 0.77

บกพรอ่งทางสตปัิญญา 7 7 14 11 3 14 18 10 28 3.57

บกพรอ่งทางรา่งกายหรอืสุขภาพ 5 1 6 10 5 15 15 6 21 2.68

บกพรอ่งทางการเรยีนรู้ 177 56 233 322 97 419 499 153 652 83.16

บกพรอ่งทางการพดู-ภาษา 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0.38

บกพรอ่งทางพฤตกิรรมหรอือารมณ์ 5 0 5 27 10 37 32 10 42 5.36

ออทิสตกิ 1 0 1 7 3 10 8 3 11 1.40

พกิารซ้ าซ้อน 1 1 2 2 1 3 3 2 5 0.64

อืน่ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.41

จงัหวัดล าพนู จงัหวัดล าปาง รวม สพม.35

ประเภทพกิาร

 
 

   จากตารางที่ 13  พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 32,577 คน  มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 
ทั้งสิ้น 784 คน คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 
จ านวน 652 คน คิดเป็นร้อยละ 83.16 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 
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ตารางที่ 14  แสดงจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามชัน้ เพศ และสาเหต ุ ของโรงเรียนในสังกัด  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559 รายจังหวัด และ  
                ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
 

สาเหตุ รอ้ยละ รอ้ยละ

นักเรียนออกกลางคัน ออกกลางคัน ออกกลางคัน

นักเรียนทัง้หมด ชาย 3,109 2,563 1 5,673 5,307 3,251 48 8,606

ปกีารศกึษา 2559 หญิง 3,560 3,743 18 7,321 6,102 5,683 149 11,934

รวม 6,669 6,306 19 12,994 11,409 8,934 197 20,540

มปัีญหาครอบครวั ชาย 0.00 6 6 0.03

หญิง 0.00 3 3 0.01

รวม 0.00 9 9 0.04

สมรสแล้ว ชาย 0.00 0 0 0.00

หญิง 0.00 2 2 0.01

รวม 0.00 2 2 0.01

มปัีญหาในการปรบัตวั ชาย 0.00 4 6 10 0.05

หญิง 0.00 1 1 2 0.01

รวม 0.00 5 7 12 0.06

เจบ็ป่วย/อบัุตเิหตุ ชาย 0.00 0 0.00

หญิง 0.00 0 0.00

รวม 0.00 0 0.00

อพยพตามผูป้กครอง ชาย 0.00 1 1 2 0.01

หญิง 0.00 1 0 1 0.00

รวม 0.00 2 1 3 0.01

หาเล้ียงครอบครวั ชาย 0.00 1 1 0.00

หญิง 0.00 0 0 0.00

รวม 0.00 1 1 0.00

นักเรียน ชาย 0.00 5 14 19 0.09

ออกกลางคันทัง้หมด หญิง 0.00 2 6 8 0.04

รวม 0.00 7 20 27 0.13

0.13

รอ้ยละของนกัเรยีนที่ออกกลางคัน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.13จากนกัเรยีนทั้งหมดในแตล่ะระดับ 0.22

0.00

ม.ปลาย ปวช. รวม
เพศ

ม.ตน้ ม.ปลาย ปวช. รวม ม.ตน้

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง

 

 
 

 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

24 

 

ตารางที่ 14   (ตอ่)  

สาเหตุ เพศ ร้อยละ

นักเรียนออกกลางคัน ออกกลางคัน

นักเรียนทัง้หมด ชาย 8,416 5,814 49 14,279

ปกีารศกึษา 2559 หญิง 9,662 9,426 167 19,255

รวม 18,078 15,240 216 33,534

มปัีญหาครอบครวั ชาย 6 6 22.22

หญิง 3 3 11.11

 รวม 9 9 33.33

สมรสแล้ว ชาย 0 0 0.00

หญิง 2 2 7.41

 รวม 2 2 7.41

มปัีญหาในการปรบัตวั ชาย 4 6 10 37.04

หญิง 1 1 2 7.41

 รวม 5 7 12 44.45

ตอ้งคดี/ถกูจบั ชาย 0.00

หญิง 0.00

รวม 0.00

เจบ็ป่วย/อบัุตเิหตุ ชาย 0.00

หญิง 0.00

 รวม 0.00

อพยพตามผูป้กครอง ชาย 1 1 2 7.41

หญิง 1 0 1 3.70

 รวม 2 1 3 11.11

หาเล้ียงครอบครวั ชาย 1 1 3.70

หญิง 0 0 0.00

 รวม 1 1 3.70

นักเรียน ชาย 5 14 0 19 70.37

ออกกลางคันทัง้หมด หญิง 2 6 0 8 29.63

รวม 7 20 0 27 100.00

0.08

รอ้ยละของนกัเรยีนที่ออกกลางคัน

จากนกัเรยีนทั้งหมดในแตล่ะระดับ
0.04 0.13 0.00 0.08

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม

รวม สพม.35

 
 
   จากตารางที่ 14  พบว่า ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2559 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจ านวนนักเรียนต้นปีทั้งหมด สาเหตุที่ออกมากที่สุดคือ มีปัญหาในการปรับตัว  
คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของนักเรียนที่ออกกลางคัน สาเหตุรองลงมาคือ มีปัญหาครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

25 

 

ตารางที่  15 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3, 6 และ ปวช.  
                   ตามระยะเวลาจบการศึกษา จ าแนกตามเพศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  มัธยมศึกษาเขต 35 ปีการศึกษา 2559 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากตารางที่ 15 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จบการศึกษาภายในเวลา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด นักเรียนที่จบการศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาภายในเวลา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 99.98 และระดับ ปวช.  
คิดเป็นร้อยละ 100 จบภายในเวลา 3 ปี 
 

 

 

 
 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

นกัเรยีนจบทั้งหมด 2,532  3,116 5,648 100.00 1,831 3,185 5,016  100.00 22  64  86  100.00

เรยีนจบภายในเวลา 1 ปี

2 ปี

มากกว่า 2 ปี

เรยีนจบภายในเวลา 3 ปี 2,532  3,116 5,648 100.00 1,831 3,184 5,015  99.98 22  64  86  100.00

4 ปี   -   1      1       0.02 

5 ปี

มากกว่า 5 ปี   

ประเภท

 ม.3 (สพม.35) ม.6 (สพม.35) ปวช (สพม.35)

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

นกัเรยีนจบทั้งหมด 1,589  1,985 3,574 100.00 1,010 1,928 2,938  100.00 22  64  86  100.00

เรยีนจบภายในเวลา 1 ปี

2 ปี

มากกว่า 2 ปี

เรยีนจบภายในเวลา 3 ปี 1,589  1,985 3,574 100.00 1,010 1,928 2,938  100.00 22  64  86  100.00

4 ปี     

5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ประเภท

 ม.3 (ล าปาง) ม.6 (ล าปาง) ปวช (ล าปาง)

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

นกัเรยีนจบทั้งหมด 943 1131 2,074 100.00 821   1,257 2,078  100.00   

เรยีนจบภายในเวลา 1 ปี

2 ปี

มากกว่า 2 ปี

เรยีนจบภายในเวลา 3 ปี 943 1131 2,074 100.00 821   1,256 2,077  99.95   

4 ปี -    -  -   1      1       0.05 

5 ปี  

มากกว่า 5 ปี   

ประเภท

 ม.3 (ล าพนู) ม.6 (ล าพนู) ปวช (ล าพนู)
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จ านวน

นักเรียน

ล าปาง

คิดเป็น

ร้อยละ

นักเรียน

ล าพนู

คิดเป็น

ร้อยละ

ภาพรวม

ระดบัเขต

คิดเป็น

ร้อยละ

1 แพทย์ 1,010      7.61       277 6.31 1,287      7.29       

2 ทนัตแพทย์ 390       2.94       52 1.18 442        2.50       

3 เภสัชกร 501        3.77       71 1.62 572        3.24       

4 พยาบาล 1,006     7.58       361 8.22 1,367      7.74       

5 ทหาร 807       6.08       471 10.72 1,278      7.23       

6 ต ารวจ 839       6.32       486 11.07 1,325      7.50       

7 ครู 1,387      10.45      699 15.92 2,086     11.81      

8 วศิวกร 1,035      7.80       197 4.49 1,232      6.97       

9 สถาปนิก 423        3.19       60 1.37 483        2.73       

10 Programmer 457       3.44       161 3.67 618        3.50       

11 นักการฑูต 310        2.34       43 0.98 353        2.00       

12 ไกด์ 463       3.49       152 3.46 615        3.48       

13 ค้าขาย 479       3.61       175 3.98 654        3.70       

14 ข้าราชการอื่น 1,172      8.83       157 3.57 1,329      7.52       

15 งานศิลปะ 461        3.47       135 3.07 596        3.37       

16 งานช่าง/ฝีมือ 1,119      8.43       347 7.90 1,466      8.30       

17 เกษตร 388       2.92       137 3.12 525        2.97       

18 ธุรกิจส่วนตัว 1,026      7.73       411 9.36 1,437      8.13       

รวม 13,273   100.00 4,392     100.00 17,665   100.00   

ที่ เป้าหมายอาชีพ
จ านวนและร้อยละของนักเรียนทีต่อบแบบสอบถามเป้าหมายในชีวติ

ตารางที่ 16  สรุปเป้าหมายชีวิตของนักเรียนทุกระดับชัน้ (ม.1-ม.6)ของโรงเรียนในสังกัด ส านกังาน 
                 เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษาเขต 35  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากตารางที่ 16 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการเตรียมความพร้อม
กลุ่มความถนัดสาขาวิชา และอาชีพในการเรียนต่อ ผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่าภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิตที่จะเป็นครูมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.81 ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ  อาชีพ 
งานช่าง/ ฝีมือ คิดเป็นร้อยละ 8.30 อันดับ 3 คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8.13  อันดับ 4 คือ  
อาชีพพยาบาล และ อันดับ 5 คือ อาชีพข้าราชการอื่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดบั 1 อันดบั 2 อันดบั 3

อันดบั 4 อันดบั 5
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ตารางที่ 17  ผลการด าเนนิงานปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                สังกดัส านกังานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 35 ประจ าปงีบประมาณ 2559  

จ านวนโรงเรยีน จ านวนคน ระหว่างเรยีน หลังเรยีน ปิดภาคเรยีน อืน่ๆ

1 วิทยากรเพือ่การป้องกนัยาเสพตดิ

 - ครผููส้อนในโรงเรยีน 11 35

 -  คร ูD.A.R.E 2 4

 - ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 1 2

 - ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 1 2

 - ครตู ารวจ 10 24

 - อืน่ๆ 14 117

2 การส ารวจค้นหาและปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมนกัเรยีน

 - กลุ่มเส่ียง 23 692

 -กลุ่มเสพตดิ 24 71

 -ผูค้้า 0 0

 -การให้ค าปรกึษานกัเรยีน 23

 -การให้ค าปรกึษาผูป้กรอง 22

 -อืน่ๆ 32

 -การจดัค่ายปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมกลุ่มเส่ียง 13 338

 -การจดัค่ายปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมกลุ่มเสพ 4 34

 -จติสังคมบ าบัดในโรงเรยีน 6 60

 -ส่งตอ่ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิเข้ารบัการบ าบัด 5 30

3 กจิกรรมเฝา้ระวังปัญหายาเสพตดิ

 ส ารวจพืน้ที่เส่ียง/ปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษา

 - หอพกั 9 โรง (150 แห่ง)  

 - อืน่ๆ 11 โรง(18 แห่ง)  

ตรวจเยีย่มตรวจตราพืน้ที่เส่ียงรอบสถานศึกษา  

 - หอพกั 9 โรง (149 แห่ง)

 - อืน่ๆ 10 โรง (27แห่ง)

เฝา้ระวังปัญหายาเสพตติรว่มกบัผูป้ระกอบการหอพกั

 - หอพกั 9 โรง (107แห่ง)

 - อืน่ๆ 12 โรง (23แห่ง)

ลูกเสือฯตา้นภยัยาเสพตดิ

 - จ านวนลูกเสือฯที่ผา่นการฝกึอบรม 39 5,430

 - จดัตัง้หนว่ยลูกเสือ 42

ลูกเสือปฏบัิตหินา้ที่ในโรงเรยีน กจิกรรมเฝา้ระวัง

 - จ านวนโรงเรยีน 42

 - สายตรวจในโรงเรยีน 35

 -สอดส่องดูแลพฤตกิรรมเพือ่นนกัเรยีน 36

 -แจง้ข้อมลูเบาะแสเกีย่วกบัยาเสพตดิ 35

 - ประชุมวางแผน ส่งตอ่ข้อมลู 30

 - กจิกรรมอืน่ๆ 39

 - มนีกัศึกษาวิชาทหารที่ท ากจิกรรมด้านการป้องกนัฯ 34

 - มตี ารวจประสานงานประจ าโรงเรยีน 23 33

 - จ านวนครแูกนน า 25 190

4 กจิกรรมป้องกนัปัญหายาเสพตดิ

 - เครอืข่ายผูป้กครอง 26 โรง 214 เครอืข่าย 3,245

 - ศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 44 5,194 44 14 3 7

 - กลุ่มเพือ่นที่ปรกึษาเพือ่น (Youth Consuler) 37โรง (196กลุ่ม) 3,201 36 10 2 5

 - กจิกรรมตา้นยาเสพตดิ ของสภานกัเรยีน 45 3,737 43 13 5 37

 - กจิกรรมสรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 45 45 12 7 39

 - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชนส์าธารณะ/จติอาสา 45 44 16 10 41

 - กจิกรรมการให้ความรูเ้รือ่งยาเสพตดิฯ 45 45 8 4 8

 - กจิกรรมฝกึอาชีพ 44 40 10 5 5

 - กจิกรรมส่งเสรมิทักษะการเรยีนรู ้ 44 43 11 5 8

 - กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ 45 44 18 10 41

 - กจิกรรมอืน่ๆ 19 14 9 7 9

5 จ านวนโรงเรยีนที่ผา่นเกณฑ์เชิงคุณภาพเพือ่การป้องกนั 45

และเฝา้ระวัง คิดเป็นรอ้ยละ100

ข้อมลูจาก ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 

ช่วงเวลาการจดักจิกรรม (จ านวนโรงเรยีน)ปรมิาณ
รายละเอยีดที่
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ต าแหน่ง ล าพูน ล าปาง รวม(คน)

ผูบ้ริหารโรงเรียน 38        66       104      

ครูผูส้อน ตาม จ.18 733      1,212    1,945    

รวมจ านวนครู 771      1,278   2,049  

พนักงานราชการ 22 49 71

ลูกจ้างประจ า 16 60 76

อัตราจ้างช่ัวคราว

ครูวิกฤติ 8         16       24       

ครูวิทย์-คณิต -       4         4         

Labboy 2         3         5         

พี่เล้ียงเด็กพิการ 7         10       17        

ครูธุรการ 13        20       33       

ครูผูท้รงคุณค่าแหง่แผ่นดิน 5         15       20       

นักการภารโรง 5         9         14        

รวม อัตราจ้าง 40       77      117      

รวมบคุลากรทัง้ส้ิน 849     1,464  2,313   

 

ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 35 

 
ตารางที่ 18  แสดงจ านวน ผู้บริหาร ครแูละบคุลากรของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 มธัยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และภาพรวมระดบัเขตพื้นที่    
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ข้อมูลวิชาการ สพม. เขต 35 

 
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
               ปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2558 – 2559 
 

ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35

ภาษาไทย 45.21 45.38 45.27 42.89 42.64 50.40 50.42 50.41 46.81 46.36 5.19 5.04 5.14 3.92 3.72

สงัคมศึกษา 50.13 49.20 49.78 46.42 46.24 53.74 52.17 53.18 49.34 49.00 3.61 2.97 3.40 2.92 2.76

ภาษาองักฤษ 33.16 31.75 32.75 30.16 30.62 33.92 33.89 33.91 31.39 31.80 0.76 2.14 1.16 1.23 1.18

คณิตศาสตร์ 36.69 35.75 36.33 32.42 32.40 34.63 34.01 34.41 29.53 29.31 (-2.06) (-1.74) (-1.92) (-2.89) (-3.09) 

วิทยาศาสตร์ 41.60 41.57 41.58 37.88 37.63 38.30 37.33 37.95 35.12 34.99 (-3.30) (-4.24) (-3.63) (-2.76) (-2.64) 

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลกั 41.36 40.73 41.14 37.95 37.91 42.20 41.56 41.97 38.44 38.29 0.84 0.83 0.83 0.48 0.39

   เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2558 และ 2559

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  (จังหวัดล าปาง-ล าพูน)

สังกดั ประเทศ
จังหวัด

O-NET 58 O-NET 59 ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังกดั ประเทศ

จังหวัด
สังกดั ประเทศ

จังหวัด

 
 

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
                ปีที่ 6  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2558 – 2559 
 

ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35 ล าปาง ล าพูน สพม.35

ภาษาไทย 52.73 51.59 52.27 49.95 49.36 57.15 54.04 55.88 53.09 52.29 4.42 2.45 3.61 3.14 2.93

สงัคมศึกษาฯ 41.08 41.16 41.08 40.00 39.70 38.63 36.63 37.81 36.17 35.89 (-2.45) (-4.53) (-3.27) (-3.83) (-3.81) 

ภาษาองักฤษ 26.52 24.90 25.87 24.68 24.98 29.78 26.46 28.42 27.35 27.76 3.26 1.56 2.55 2.67 2.78

คณิตศาสตร์ 29.92 28.26 29.26 26.65 26.59 28.97 25.36 27.50 24.90 24.88 (-0.95) (-2.90) (-1.76) (-1.75) (-1.71) 

วิทยาศาสตร์ 35.27 35.12 35.21 33.55 33.40 34.61 33.11 33.99 31.77 31.62 (-0.66) (-2.01) (-1.22) (-1.78) (-1.78) 

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลกั 37.10 36.21 36.74 34.97 34.81 37.83 35.12 36.72 34.66 34.49 0.72 (-1.09) (-0.02) (-0.31) (-0.32) 

วิชา
สังกดั

จังหวัด
สังกดั ประเทศ สังกดั ประเทศ

จังหวัด

เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 และ 2559

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35  (จังหวัดล าปาง-ล าพูน)

O-NET 58 O-NET 59 ผลการพัฒนาเพิ่ม(+)/ลด(-)

จังหวัด
ประเทศ
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ปฐมบท : การปฏิรูปการบริหารจัดการมัธยมศกึษา ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทย สู่ Thailand 
4.0 

   “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการ
ปรับ เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย 
ได้มาก” นั่นหมายถึง  การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค อุตสาหกรรมไปสู่ 
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า  
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึนไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
   ดังนั้น การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น า
นโยบายของรัฐบาลไป ขับเคลื่อนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ที่มุ่งให้นักเรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จัดการได้โดยคิด ค้น ท าโครงงาน สิ่งประ ดิษฐ์ นวัตกรรม 
ตามศักยภาพ ของนักเรียนให้เกิดผลงานตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลต่อไป 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

   การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 
 
พันธกิจ (MISSION) 

   1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะ
ชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
   2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
   3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0    
   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อ 
ผลการด าเนินงาน 
   5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจั ดการ 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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เป้าประสงค์ (GOAL) 

   1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมาย
ชีวิต และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษที่ 21 
   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
   3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลที่เน้นวิชาการและอาชีพ บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย 4.0    
   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอ านาจ 
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
   5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
   6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 
วัฒนธรรมองค์กร 

   “ SPM 35 one team ” 
 
ค่านิยมองค์กร 

   “ เรารัก สพม. เขต 35 ” 
 
ทิศทางพัฒนาการมัธยมศึกษาของ สพม. เขต 35 ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 
   กลไกขับเคลื่อนได้ใช้โครงการโรงเรียนนวัตกร (Innovator’s School) เป็นกลไกลส าคัญ เพ่ือผลิต
นักเรียนผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation) รองรับการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง-ล าพูน) โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  

   ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตสร้างงานอย่างสร้างสรรค์ ก่อเกิดนวัตกรรม 
สื่อสารได้สองภาษา รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองโลก มีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ที่เน้นสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ มีการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเพาะบ่มทางปัญญาให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรม ตามความถนัด 
ความสนใจ ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ Active Learning การเรียนเป็นกลุ่มที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
ผลงานนักเรียน ความคิด สิ่งประดิษฐ์ จะมีการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการท างาน  
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   1) มีความเป็นเลิศทางวิชาการและล้ าหน้าทางความคิด พร้อมดึงศักยภาพที่มีมาผลิตงาน 
อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรมให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมใหม่ 
   2) หลักการ 4 H  
       Head ที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา  
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       Heart ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์  
ใฝ่เรียนรู้ เป็นคนเก่ง มีความสุข มีเป้าหมายชีวิต ท าประโยชน์เพื่อสังคม  
       Health สร้างเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย  
       Hand ฝึกการท างาน ทักษะทางอาชีพ ค้นหาศักยภาพของตนเองเรียนรู้  
   3) ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สองเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

  1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    1.1.1 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
ในตัวเอง มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 

1.1.2 ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นของในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
    1.1.3 ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ Active Learning มีการ 
ต่อยอดไปสู่ธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

1.1.4 ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง   
    1.1.5 ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสุ ข 
ร่างกายแข็งแรง มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะวิชาชีพ และห่างไกลยาเสพติด  
    1.1.6 มีความรักชาติ มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.1.7 ปลูกฝั งจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิป ญญาไทย อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สมาคมประธาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง -ล าพูน สมาคมครู
มัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง-ล าพูน สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2.3 ประสานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่รับผู้เ รียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่าง
หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.4 ส่งเสริมองค์กรนักเรียน สภานักเรียนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  2.5 ส่งเสริมการบริหารงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นแบบของครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถออกแบบการเรียนรู้ตามหลักของศาสตร์ Cognitive Science  
กลยุทธ์ 

  1. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

33 

 

   2. ส่งเสริมการเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ให้เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Learning) ที่จะน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม (Innovation) ด้วยกลวิธีสอนหลายรูปแบบ เช่น การสอนแบบ STEM 
Education, Active Learning, โครงงานวิทยาศาสตร์, กิจกรรมสร้างความตระหนัก, Problem-based Learning 
: PBL 
   3. ส่งเสริม พัฒนาให้ครูมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้อ านวยการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เรียน เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ค้นพบประเด็นปัญหาของสังคมเพ่ือให้เห็นบริบทของปัญหา มีความรู้ใช้แก้ปัญหาอย่างชัดเจน 
   4. ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเพ่ือกระตุ้นความคิดมากกว่าการบอกความรู้ ตั้งค าถาม 
ให้คิด เพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบ สร้างความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
   5. ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้สร้างแรงจูงใจในการสร้างชุมชนแห่งความสงสัย กระตือรือร้น อยากเรียน
อยากรู้ และอยากได้ค าตอบขึ้นในชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย 
อยากเรียนอยากรู้ อยากหาค าตอบ และนักเรียนก็จะลงมือค้นหาค าตอบที่ตนสงสัยและอยากรู้เป็นกลุ่ม ค้นหา
ค าตอบผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่าการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (PBL) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ 
การท างานเป็นกลุ่มและลงมือปฏิบัติ 
   6. สนับสนุนให้ครูสามารถใช้สื่อ multimedia และภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสอง ในการจัดการ
เรียนการสอน 
   7. สนับสนุนให้ครูเป็นผู้ร่วมประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง จัดบรรยากาศการเรียนการสอน 
ทีอ่บอุ่น  
   8. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา เพ่ือน าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (Start Up) 
   9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Hardware Software Peopleware ที่ทันสมัยเพ่ือใช้บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและ ปลอดภัย 
เช่น การประชุม (Conference) การติดต่อสื่อสาร การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (Network Learning) 
การนิเทศ การรายงานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวัดผลและประเมินผล การอบรมพัฒนา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบนิเทศ (DLTV)  
   10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ การผลิต 
การบ ารุงรักษาสื่อ นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์   
   11. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เช่น หลีกเลี่ยงการจัด
กิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งเสริมการท างานของครูผู้เกษียณ ผู้มีจิตอาสา   
   12. วางแผนอัตราก าลังและเกลี่ยข้าราชการครูตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
   13. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์    
   14. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการบริหารจัดการสถานศึกษายุคใหม่ ให้มี
สมรรถนะด้านการเป็นผู้น าการเรียนรู้ (Learning Leadership Competency) และสมรรถนะด้านการเป็นผู้น า
ทางวิชาการ และด้านบริหารจัดการ (Management Leadership) 
 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

34 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและบริบท เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

   โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการศึกษา 
โดยใช้แนวทางและมาตรการในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐาน
ของสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โรงเรียนมีความสามารถในการร่วมมือท างานและ
แข่งขันกับนานาชาติได้อย่างประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประเทศไทยด ารงอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้ทัน  
สมศักดิ์ศรีเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับประโยชน์ในสิ่งที่ควรจะได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ ถ้อยทีถ้อยอาศัย และช่วยเหลือซึ่งกันละกัน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการศึกษาของคุณภาพผู้เรียน ตามหลักพหุปัญญา ตามหลกัการของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ดังนี้ 
  1) ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence)  

       ความสามารถในการเข้าใจความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรู้ภาษา 
การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผลตามเป้าหมาย สื่ออารมณ์ความรู้สึกให้คนอ่ืนเข้าใจได้ดี เช่น กวี นักเขียน นักพูด นัก
กฎหมาย 
     2) ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence)  
       ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และเรื่องของเหตุผล คิดวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์  

  3) ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence)    
      ความสามารถในการเข้าใจและสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักดนตรี   

นักเต้น  
  4) ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence)  

       ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนาการ และน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น จิตรกร  
ประตมิากร สถาปนิก ดีไซเนอร์  

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

  6) ความฉลาดในด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal intelligence) 
       ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิด เจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวในการสังเกต              
สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียงของผู้อ่ืน และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้ให้ค าปรึกษา นักการเมือง  
ผู้น าทางศาสนา ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา 
   7) ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence)  
       ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายใน ตระหนักรู้ภายในตนเอง สามารถเท่าทัน
ตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่นมักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา 
หรือนักวิจัย   
   8) ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
       ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต คาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย  
นักส ารวจ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรเทียบเคียงสากล ส่ งเสริมการจัดหลักสูตรวิชาสามัญ 

ควบคู่ไปกับหลักสูตรทักษะวิชาอาชีพไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการจัดเวลาเรียน โครงสร้า งเวลา
เรียน แผนการเรียน การจัดการเรียนรู้โดยลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

  2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูดาวน์โหลดเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

  3. พัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

  4. ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) และ
ระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  

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

Education HUB, BUFFER SCHOOL, SISTER SCHOOL และห้องเรียนพิเศษอ่ืนๆ 
  7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านปัจจัยพ้ืนฐาน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือเหมาะสมและ

สนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สะอาด สวย สดชื่น เขียว ร่มรื่น ปลอดภัย และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสาธิต อาคารประกอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
  1. สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาเท่าเทียมกัน โดยใช้เกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  

บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียน 

การสอนรายวิชาอาชีพ และมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับ 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ในรูปแบบประชารัฐเพ่ือระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม 
กับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก เช่น ส่งเสริม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวทางโรงเรียนนวัตกร  

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
เช่น DLIT ,Youtube   

กลยุทธ์ที่ 4 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
   1. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย สหวิทยาเขต 
วิชาชีพทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
       3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากกว่าเพียงการมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการ มีทักษะ
การด าเนินชีวิต การท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะจากการปฏิบัติเป็นเลิศ ที่ล้วนแล้วเป็นทักษะที่เอ้ือ
ต่อเป้าหมาย Thailand 4.0 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
  1. ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงาน เช่น ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA) ค านึงถึงความยืดหยุ่นในการ

ด าเนินการที่สอดคล้องและต่อเนื่องกันขององค์กรทั้ง 7 ข้อ ได้แก่  
      2.1 การน าองค์กร (Leadership) โดยผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลองค์กร และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
      2.2 กลยุทธ์ (Strategy) จัดท ากลยุทธ์และน าไปปฏิบัติ 
       2.3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) รับฟังและประเมินความ
พึงพอใจ การสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement ,Analysis and 
Knowledge Management) วัด วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสินทรัพย์ทางความรู้ เพ่ือปรับปรุงผล
การด าเนินการของสถานศึกษา  
       2.5 บุคลากร (Workforce) สร้างขีดความสามารถ และอัตราก าลังบุคลากร และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่ดี เพื่อให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
ปฏิบัติการของสถานศึกษา 
       2.6 การปฏิบัติการ (Operations) ออกแบบจัดการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างนวัตกรรมของ
การจัดการหลักสูตร และกระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้
สถานศึกษาประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
       2.7 ผลลัพธ์ (RESULTS) ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้าน ได้แก่ 
ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบุคลากร ด้านการน าองค์กรและ
ด้านก ากับดูแลองค์กร และด้านการเงินและตลาดของสถานศึกษา เปรียบเทียบกับผู้แข่งขันที่เสนอหลักสูตร
คล้ายคลึงกันได ้
   3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้ Software เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (S-PBB) และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา   
  5. พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  6. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนนิติบุคคลตามรูปแบบ School Based Management : SBM 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
       7.1 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ช่วยผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต  
ศูนย์พัฒนาสาระกลุ่มการเรียนรู้ สมาคมประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ บริหาร เกษียณเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เครือขา่ยอุดมศึกษา เช่น สถาบันรามจิตติของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และเครือข่าย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  

    7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
    7.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือ ของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
    7.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนา และ
ช่วยเหลือสถานศึกษา  
  8. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 
Thailand 4.0     
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ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหาร
จัดการองค์กร พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  

  2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันสมัย และพร้อมใช้ 
ส าหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ระหว่างสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

  3. ส่งเสริมการจัดตั้งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4. ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ชัดเจน ถูกต้อง และถือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

  5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ มีความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสมเป็นธรรม 
ปราศจากคอรัปชั่น ตามหลักธรรมาภิบาลและเขตสุจริต 

6. ส่งเสริมปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพ ความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ 
   7. ส่งเสริมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  8. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพดี การบริหาร
จัดการสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ 

  9. พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้พัฒนาตนเองให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
   10. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีสถานที่  สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
ปลอดภัย และอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

 
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 (นโยบาย 20 ข้อ) 

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

  2. ให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความสามารถพิเศษ เป้าหมายชีวิต มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ

ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน (เก่ง 7 ประการ คือ เก่งภาษา เก่งตรรกะ-คณิตศาสตร์ เก่งมิติสัมพันธ์ 
เก่งการเคลื่อนไหวเก่งดนตรี เก่งมนุษย์สัมพันธ์ เก่งรู้จิตใจของตนเอง) 

  4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลโลก เช่น ช่วยงานพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน
และสังคม  

  5. สวดมนต์แบบยาวท านองสรภัญญะ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีการฝึกปฏิบัติสมาธิเป็นประจ า 
  6. ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตามความสนใจของนักเรียน   
  7. ครูมีกลวิธีสอนที่หลากหลาย มีการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่  21 และ

ประเทศไทย 4.0 เช่น ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ,PBL และ Active Learning   
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  8. สร้างความตระหนักให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สอง เสริมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ และลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนของคร ู

  9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันจันทร์เครื่องแบบราชการ วันพุธกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน วันศุกร์ชุดผ้าไทยพ้ืนเมือง หรือตามโอกาสพิเศษ 

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

21 และ ประเทศไทย 4.0  
  14. ส่งเสริมการบริหารงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   
  15. จัดบรรยากาศโรงเรียนให้เป็นสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย 
  16. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร  

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

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

5 ยุทธศาสตร์ 
สพม. เขต 35 

11 นโยบายส าคัญ 
ศธ. 

จุดเน้น6ยุทธศาสตร์ 
ศธ. 

4 กลยุทธ์ 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นของใน
ศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 
 

ข้อ 1, 4, 5, 6, 7, 9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3, 
4, 5 

กลยุทธ์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่
ประเทศไทย 4.0 
 

ข้อ 2, 3, 10 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 
4 

กลยุทธ์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและ
บริบท เพ่ือเพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ข้อ 1, 8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 5  กลยุทธ์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 
 

ข้อ 10, 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กร
คุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและด าเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ข้อ 11 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 กลยุทธ์ที่ 4 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร ์

 
 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ จุดเน้นที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น  105,293,354 บาท ดังนี้ 
 
ตารางที่ 21  เปรยีบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560  
                ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
 

รายการ ปีงบประมาณ 
2559 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 
2560 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 12,170,400 11.18 16,918,440 16.07 4,748,040 39.01 
งบด าเนนิงาน 48,118,244 44.19 55,505,114 52.72 7,386,870 15.35 
งบลงทนุ 46,774,440 42.96 31,886,800 30.28 -14,887,640 -31.83 
งบอุดหนนุ 1,375,150 1.26 938,000 0.93 -437,150 -31.79 
งบรายจ่ายอืน่ 448,000 0.41 - - -448,000 -100 

รวม 108,886,234 100 105,293,354 100 -3,592,880 -3.30 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยก าหนด
กิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือสนองรับต่อยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 
ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  
โครงการ    ส่งเสริมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่สถานศึกษา  ประชุมเพ่ือวางแผนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมและด าเนินการ  
จัดกิจกรรมตามบริบทของถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีการนิเทศติดตามผล รายงานผลการจัดกิจกรรม และเผยแพร่
ผลงานการจัดกิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

   1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ สามารถจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

   2. โรงเรียนในสังกดั  ร้อยละ  100  ได้รับการประเมินเป็นต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 
   3. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ คิดเป็นร้อยละ  100  

 

เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของนักเรียนปีการศึกษา  2559   
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ร้อยละ 100 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก   
              12  ประการ   ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) โดยจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  มีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมตามบริบทของถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และของโรงเรียน  
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้ร้อยละ  
100 
   2. นักเรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด 
   3. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ คิดเป็นร้อยละ  99.05 

 
เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของนักเรียนปีการศึกษา  2559   
พบว่า นักเรียน ร้อยละ 76.58  มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  รองลงมาระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
19.79  ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.58  และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 0.05  ตามล าดับ (ผลการสังเคราะห์  
SAR 2559) 
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โครงการ   ส่งเสริมการโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนดีประจ าต าบล จัดประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจัดกิจกรรมตามบริบทของ
โรงเรียน  มีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ และเผยแพร่
ผลงานการจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และของโรงเรียน  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  จ าวน  5  โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการในรุ่นที่  1  สามารถจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  โรงเรียนวชิรป่าซาง, โรงเรียน
อุโมงค์วิทยาคม, โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม, โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา และโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
นักเรียนร้อยละ  100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด และนักเรียนผ่านจุดประสงค์ คิดเป็นร้อยละ  100 

 
เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของนักเรียนปีการศึกษา  2559   
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ร้อยละ 100 
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โครงการ   ส่งเสริม Best Practice โรงเรียนในฝัน 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนในฝัน 
  2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามบริบทของถานศึกษาแต่ละแห่ง 
  4. นิเทศติดตามผล 
  5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
  6. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรม 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  จ านวน  20  โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่  1 - 3  สามารถจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2. นักเรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด 
   3. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ คิดเป็นร้อยละ  100 

 
เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของนักเรียนปีการศึกษา  2559   
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ร้อยละ 100 
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โครงการ   ส่งเสริมโรงเรยีนประชารฐั 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
      2. วางแผนการจัดกิจกรรม 
      3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามบริบทของถานศึกษาแต่ละแห่ง 
      4. นิเทศติดตามผล 
      5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
      6. เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรม 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
        1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  จ านวน  5  โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่  1  สามารถจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
       2. นักเรียนร้อยละ  100  ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด 
       3. นักเรียนผ่านจุดประสงค์ คิดเป็นร้อยละ  100 

 
เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ของนักเรียนปีการศึกษา  2559   
มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  ร้อยละ 96 และรองลงมาระดับดี คิดเป็นร้อยละ 4.00 
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โครงการ    โรงเรียนคุณธรรม สพม. เขต 35 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 
แนวทางการด าเนินงาน 
      ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
    1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรยีนมีมีการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  
    3. จัดอบรม พัฒนาครูแกนน าในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน 
    4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัด 
    5. จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในระบบออนไลน์และประมวลผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
       ระดับสหวิทยาเขต 
           1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ระดับ 
สหวิทยาเขต 
           2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การพัฒนาการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ในสหวิทยาเขต 
           3. รายงานความก้าวหน้าในการนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
      ระดับโรงเรียน 
            1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ครูแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
    2. จัดท าแผนการขับเคลื่อนและปฏิทินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
    3. ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ 
          1) กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
         2) กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
         3) กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
         4) กิจกรรมครอบครัวที่สาม(ครอบครัวคุณธรรม) 
         5) กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
          โดยมีการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนด าเนินการอยู่ 
(ตัวอย่าง เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ ,โรงเรียนสุจริต ,โครงงานคุณธรรม,บูรณาการสู่แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น)   
   4. จัดให้มีกระบวนการ PLC เกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน 
    5. ส่งเหลักฐาน/ร่องรอยการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ให้แก่เขตพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ 
และจัดท าสื่อ ICT ในลักษณะหนังสั้น เพ่ือน าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่ 
  
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรง มีการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 
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เชิงคุณภาพ 
    ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี และร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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โครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ /กิจกรรมแข่งขันละครภาษาอังกฤษ  
   ระดับภาคเหนือ  
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. วางแผนปฏิบัติงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุมเพ่ือเตรียมงานก าหนดแผนด าเนินงาน 
  3. ประชาสัมพันธ์ ผู้เกี่ยวข้อง 
  4. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของคณะท างาน  
  5. สรุปผล / รายงานผล 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมการแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ภาคเหนือ         
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน จ านวน 11 ทีม  
 
เชิงคุณภาพ  
  1. นักเรียนได้เข้าร่วมสร้างประสบการณ์ การฝึกทักษะ ด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ  
ในชีวิตประจ าวัน และ สร้างองค์ความรู้ด้านวรรณกรรมตะวันตก และวัฒนธรรมทางภาษา  
  2. นักเรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างความภาคภูมิใจ ในทักษะความสามารถ  
ทางภาษา 
  3. ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากลและคุณภาพของ
ผู้เรียน 
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โครงการ   การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศกึษา 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  จัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไป  
ในแนวทางเดียวกัน สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของ
สังคมในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รวมจ านวน 100  คน 

เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถ 
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   พัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  จัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพ่ือให้สถานศึกษาได้ทราบแนวทาง  
การปฏิบัติงานของระบบฐานข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน มีกระบวนการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเห ลือ
นักเรียนในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือชี้แจงแนวทาง วิธีการด าเนินงานกรอกระบบฐานข้อมูล
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล  
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างถูกต้อง 
 
เชิงปริมาณ 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 รวมจ านวน 90  คน 

เชิงคุณภาพ 
   - บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล  
ศูนยเ์ฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
   - ระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และ
สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างทันท่วงที ถูกต้องและเป็นธรรมในแต่ละกรณี 
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โครงการ   ค่ายเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเดก็และเยาวชน  
   ประจ าปี 2560 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
    1. ให้ผู้เรียน มีทักษะชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

2. เสริมสร้างความรู้ความสามารถผู้เรียนในการจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ 
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ดีขึ้น ปรับปรุงบุคลิกภาพอย่างมั่นใจ  เน้นการมีเหตุมีผลและ
มีวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน  100  คน 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อมได้ 

         3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น ปรับปรุงบุคลิกภาพ
อย่างมั่นใจ  เน้นการมีเหตุมีผลและมีวิสัยทัศน์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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โครงการ   แข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ. เอพี ฮอนด้า Red Champion Season 7 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
   ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ- 
เขลางค์นคร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานคือ  
   1) เสนอขออนุมัติโครงการ  
   2) แต่งตั้งคณะกรรมการ  
   3) ประชุมวางแผนการด าเนินการ  
   4) วางก าหนดการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน  
   5) ด าเนินการแข่งขันตามก าหนดการ  
   6) ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแข่งขัน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   ได้ทีมตัวแทนจากจังหวัดล าปางจ านวน 5 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียนเถินวิทยา ทีมโรงเรียนแม่พริก
วิทยา 1 ทีมโรงเรียนเมืองมายวิทยา ทีมโรงเรียนแม่พริกวิทยา 2 และทีมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ตัวแทนจาก
จังหวัดล าพูน 3 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทีมโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน และทีมโรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 
เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนเห็นความส าคัญของทักษะพ้ืนฐานทางกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นการ
พัฒนารากฐานของกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยแบบยั่งยืน  และนักเรียนหันมาสนใจเล่นกีฬา รวมถึงใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์  มีทีมตัวแทนจากการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจาก
จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค  
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โครงการ   ค่ายลกูเสือพัฒนาทักษะชีวติ ห่างไกลยาเสพตดิ จิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการค่ายลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด จิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2560  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานคือ  
   1) เสนอขออนุมัติโครงการ  
   2)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
   3) ประชุมวางแผนการด าเนินการ  
   4) ด าเนินการจัดค่ายตามก าหนดการ  
   5)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  
   6) สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   ลูกเสือเนตรนารีในสังกัดโรงเรียนละ 8 คน รวม 360 คน  ผู้ก ากับลูกเสือในสังกัดโรงเรียนละ  
1 คน รวม 45 คน เข้าร่วมโครงการค่ายค่ายลูกเสือพัฒนาทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติดจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

เชิงคุณภาพ 
   ลูกเสือเนตรนารี ในสังกัดมีองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากปัญหา 
ยาเสพติด   ได้รับองค์ความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาทักษะชีวิตและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ลูกเสือเนตรนารีได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
เพ่ือนลูกเสือต่างโรงเรียนผ่านกิจกรรมค่าย    [ 
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โครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูที่เกี่ยวขอ้งกับระบบการดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียน ประจ าปี 2560 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มี 
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   2. แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประเด็นปัญหา อุปสรรค และเรียนรู้ความส าเร็จของการท างาน  
จากโรงเรียนต้นแบบ 
   3.  พัฒนาศักยภาพครูที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เน้นความเข้าในเรื่อง
ระบบดูแลนักเรียน บทบาทของครูแนะแนว และครูฝ่ายปกครอง การท างานร่วมกัน 
   4. พัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการใช้แบบคัดกรองเพ่ือประเมินพฤติกรรม และจัดหา
แนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่เด็กนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   ครูแนะแนวและครูผู้ปฏิบัติงานกิจการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน  45 โรงเรียน ๆ  ละ 2 คน   รวมทั้งหมด  90 คน 

เชิงคุณภาพ 
                    1.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เห็นความส าคัญของการคัดกรองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
                    2.  ครูผู้เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูแนะแนวสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ในการใช้แบบคัดกรองให้แก่ครูในโรงเรียน 

 3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 ทุกโรงมีการจัดท ารายงานผล
ข้อมูลเด็กด้วยโปรแกรม มีการรายงานหรือวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก
นักเรียนประจ าปี 
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โครงการ    ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดการแข่งขันความเป็นเลศิทางวิชาการของโรงเรยีน 
   ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถ
ในทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ
สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ระดับภาค ระดับประเทศ 
  3. เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   
  1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และน าเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้านในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3. คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยมไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และระดับประเทศ 

เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ  
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งกันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
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โครงการ    ยกระดับคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รยีน 
   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
   1. วางแผนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินงานโครงการ ประชุมคณะท างานเพื่อ
วางแผนการด าเนินงาน 
  2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคระกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม จ านวน 30 ศูนย์สาระ/ 
กิจกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนละ 13 คน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
  1. คณะกรรมการศูนย์สาระ/ กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 150 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เลขานุการศูนย์สาระ/ กิจกรรม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 45 
แห่ง 
  2. ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่ครูผู้นิเทศ โรงเรียนละ 13 คน รวมทั้งสิ้น 585 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
   1. ศูนย์สาระ/ กิจกรรมทุกศูนย์/ กิจกรรมมี Road Map / แผนการยกระดับคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมมประชุมปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิควิธีการ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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โครงการ    โครงการสอบคัดเลือกตวัแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ  
   ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. คัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2560 ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   
            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ    

เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนได้รับการพัฒนา และมีความรู้ ความสามารถเพ่ือเป็นตัวแทนร่วมแข่งขันในทุกกิจกรรม 
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โครงการ     การประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรยีน 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสถานศึกษาและความคิดเห็นของรองผู้บริหารหรือ 

หัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานฝ่ายงานปกครอง และงานกิจการนักเรียน 
   2. ให้บุคลากรทางศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการท างาน การบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาในแต่ละบริบทของงานปกครอง และงานกิจการนักเรียน 

  3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบกิจการนักเรียน งานสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   
           รองผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน    45  คน 

คณะกรรมการด าเนินงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน    25  คน 
                                                                         รวม   70  คน    

เชิงคุณภาพ   
  1. ไดข้้อมูลจากการท างานของฝ่ายงานปกครอง และงานกิจการนักเรียน ในบริบทการท างานของ 

แต่ละสถานศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาช่วยในการพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา 
   2. รองผู้อ านวยโรงเรียนฝ่ายปกครอง  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธการท างานที่หลากหลาย  
   3. ฝ่ายงานปกครอง และงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 
โครงการ    พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธส์ู่ความส าเร็จ 
   ในการพัฒนาองค์กร 4.0 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะกรรมการฯ 
   2. อบรม/ สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์ 
สู่ความส าเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0 โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมเอกสารหลักสูตร การบรรยายประกอบสื่อ  
การสัมมนา 
   3. ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา 
   4. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 59 คน  
   2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมสัมมนามีทัศนคติที่ดี เกิดแรงบันดาลใจ  มีความรู้ความเข้าใจ  
มีทักษะและประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ตลอดจนนวัตกรรมใหม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ         การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)                               
                   “ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ” สูส่ถานศกึษา 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มศึกษานิเทศก์  รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
   2. กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มศึกษานิเทศก์ ประชุมท าความเข้าใจร่วมกัน 
   3. วางแผนการขับเคลื่อน PLC ระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา ดังนี้ 

     - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     - จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
     - กิจกรรมหน้าเสาธงของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 ทุกวัน 
     - กิจกรรมสภากาแฟ ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม ทุกวันจันทร์ 
     - ประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - ประชุมภายในกลุ่มงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับประธานสหวิทยาเขต/ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
     - สร้างเครือข่ายของแต่ละกลุ่มงาน 

      - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและยกย่องเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อน กระบวนการ 
PLC  
   4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ดังนี้ 
      - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล แต่ละกลุ่มงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      - ระดับสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล โดยศึกษานิเทศก์/ครูผู้นิเทศ   

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน  
   2. ประธานสหวิทยาเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสหวิทยาเขต ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 35 จ านวน 7 สหวิทยาเขต 

เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 35  มีความรู้  
ความเข้าใจ และสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
สู่สถานศึกษา” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
   4. มีกระบวนการก ากับติดตามนิเทศและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ       พัฒนาครูรปูแบบครบวงจร ของ สพฐ. 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม และนิติบุคคล ที่มีบทบาท หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการศึกษาน าเสนอหลักสูตรตามเงื่อนไขและเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
   2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลส่งให้ “สถาบัน
ครุพัฒนา” พิจารณากลั่นกรอง 
   3. ประกาศขึ้นบัญชีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองและน าเสนอเป็นหลักสูตรให้เป็นทางเลือกของครู
ประจ าการทั่วประเทศ 
   4. ครูเลือกหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา โดย 
      4.1 ครูลงทะเบียน โดยเลือก shopping courses ตาม list ที่มีในระบบลงทะเบียนโดยต้อง
จองท่ีนั่ง  แล้วไปขออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเยนเพ่ือเป็นตัวยืนยันว่าความรู้ที่ได้จะไปใช้ประโยชน์จริง และต้อง
วางแผนเวลา รวมทั้งวงเงินต้องอยู่ใน 10,000 บาท หลังจากนั้น ครูต้องประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและ 
น าความรู้ที่อบรมไปใช้กับผู้เรียนโดยมีหน่วยพัฒนาเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้ติดตาม 
      4.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน อนุมัติและวางแผนภาพรวมของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้ประโยชน์
จริงจากการอบรม โดยจะน าความรู้ที่ได้สามารถน ามาท า PLC ร่วมกันได้ หลังจากครูเข้ารับการอบรมประมาณ  
4 สัปดาห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าประเมิน online การน าความรู้จากการอบรมไปใช้ของครูและหน่วยพัฒนา 
   5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี 3 ส่วน ได้แก่ 
      5.1 Admin : ให้ password ผู้อ านวยการโรงเรียน/เจ้าหน้าที่กลุ่มบุคคล/เจ้าหน้าที่กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และแก้ไขปัญหาระบบ 
      5.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล : อนุมัติการไปราชการ 
       5.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : อนุมัติตรวจสอบเงิน 10,000 บาท  
    6. หลักสูตรที่ไม่มีครูเลือกเข้ารับการอบรมหรือมีจ านวนน้อย (ปิดหลักสูตร) 
เชิงปริมาณ 
   1. มีครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 35  ลงทะเบียนและเข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่เลือกตามความต้องการ จ านวน 1,209 คน 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 35  ใช้งบประมาณในการพัฒนา โดยรับโอนจาก 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 7,281,689 บาท 

เชิงคุณภาพ 
   ครูเลือกเข้ารับการพัฒนาตนเองเพ่ือน าความรู้จากการพัฒนามาใช้จริงกับผู้ เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินครู/ประเมินสถาบันพัฒนา และมีคณะกรรมการส่วนกลาง (สพค.) เป็นผู้ติดตาม 
และผลจากการประเมินน ามาใช้ในการพัฒนาและน าไปใช้จริงซึ่งจะส่งผลต่อไปในอนาคต 
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โครงการ       การพัฒนาครูนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ประชุมปฏิบัติการครูผู้นิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนละ 10 คน ศึกษานิเทศก์ 10 คน และ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 475 คน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทิน 
2. ประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   2. สรุปผล รายงานผล   
   ขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล รายงานผล 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนทุกโรงมีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายในเพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

63 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับขนาดและบริบท เพื่อเพิ่มโอกาส  
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ   พัฒนางานวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผล 
   การเรยีนรู้ของผูเ้รยีน 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 
    1. วางแผนการด าเนินการ 
       - ขออนุมัติโครงการ 
       - แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงานโครงการ 
       - ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
    2. ด าเนินการตามแผน 
       - ประชุมปฏิบัติการพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ด้วยกระบวนการ PLC สู่การ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2 ครั้ง  
   ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
   ครั้งที่ 3 วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 35 
   - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้/กิจกรรม จ านวน 30 ศูนย์สาระ/
กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบงานนโยบายพิเศษ ด้วยกระบวนการ PLC สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   
    ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
    ครั้งที่ 2  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี  
       - ประชุมสัมมนาวิชาการ/น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา(Show & Share SESA - 35) ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ล าปาง 
    3. นิเทศ ก ากับติดตาม 
    4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1) คณะกรรมการศูนย์สาระ/กิจกรรม รวมทั้ งสิ้น  55 คน ได้แก่ ผู้ อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เลขาศูนย์สาระ/กิจกรรม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 45 แห่ง  
  2) คณะกรรมการศูนย์สาระ/กิจกรรม /ผู้รับผิดชอบนโยบายพิเศษ รวมทั้งสิ้น  100 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เลขาศูนย์สาระ/กิจกรรม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
จ านวน 45 แห่ง  
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 เชิงคุณภาพ 
  1) ศูนย์สาระ/กิจกรรมทุกศูนย์/นโยบายพิเศษ ได้ RoadMap/แผนการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2)  ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เลขาศูนย์สาระ/กิจกรรม และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความใจ เทคนิควิธีการ การขับเคลื่อนโครงการ/นโยบาย เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 ประชุมรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  กิจกรรม Show & Share SESA-35 
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โครงการ   การจัดการเรียนรูผ้่านระบบ Teleconference 
ผู้รับผดิชอบ : งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ (กลุ่มนิเทศฯ) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้วางแผนเตรียมการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ 
Teleconference โดยจัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน  ติดต่อ/
ประสานงานหาโรงเรียนต้นแบบ และรับสมัครโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมจัดท าแผนการเรียนรู้ อบรม
การใช้ระบบ Teleconference ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้  มีการนิเทศ ติดตาม  พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ฯ  และสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทั้งโรงเรียนแกนน าและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยรายวิชาละ 4  โรงเรียน  โดยจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่  
        1) วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        2) วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
        3) วิชาศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   

เชิงคุณภาพ   

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทั้งโรงเรียนแกนน าและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชาที่ขาดแคลนครู มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านระบบ Teleconference   
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โครงการ  นิเทศ ก ากับ ตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
                 โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 สู่ประชาคมอาเซียน 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
      1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน 

   2. นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนตามมาตรฐาน โรงเรียนมัธยม พ.ศ.2552  
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสหวิทยาเขต 

  3. นิเทศชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายในเพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
โครงการ   ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัตกิาร “บ าเหน็จบ านาญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดให้มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนภายหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมกับการบันทึกข้อมูลในแบบค าขอรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จลูกจ้าง เงินกองทุน กบข. ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ e – filing   
ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
   ผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณ  
อายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  122 ราย 

 
เชิงคุณภาพ 

  ผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณ  
อายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และบันทึก
ข้อมูลการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินบ าเหน็จรายเดือน และบ าเหน็จลูกจ้าง ด้วยตนเอง โดยผ่าน
ระบบ e – filing ได้ครบถ้วน 
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โครงการ  อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
             การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องของส านักงาน 
             เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด” 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้องของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด” เพ่ือให้
ความรู้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 160 คน 

 
เชิงคุณภาพ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าเจ้าหน้าที่, เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากร              
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาล                   
และสถานศึกษาบริหารจัดการงานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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โครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารก้าวสู่ 
       การเป็นพลเมืองอาเซยีน 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มอ านวยการ, กลุ่มนโยบายและแผน และงานเลขานุการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
   งานเลขานุการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เสนอโครงการ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการด าเนินการ มีการประชุมเพ่ือวางแผนและมอบหมายการด าเนินงาน ติดต่อและประสานงาน
วิทยากร และด าเนินการจัดโครงการประชุม ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม  2559 ณ  โรงแรมทัช สตาร์ รีสอร์ท 
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   
  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา  จ านวน 37 คน ผู้อ านวยการกลุ่ม
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 7 คน   
 
เชิงคุณภาพ 
    1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสาร  
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเล็กน้อย 

  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียน บริบท
การท างาน ข้อมูลของสถานศึกษาและความคิดเห็นของผู้บริหาร ส าหนับการจัดท าแผนส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  

  3. บุคลากรทางศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริบทของสถานศึกษา การบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาท่ีแตกต่างจากหลากหลายมุมมอง 

  4. บุคลากรทางศึกษาได้รับแรงจูงใจในขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนนวัตกรในการ
พัฒนาห้องเรียนสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

70 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการและด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ    ค่ายเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเดก็และเยาวชน  
   ประจ าปี 2560 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. ชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต  35 
  2. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  3. หาแนวทางในการจัดตั้งชมรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ   
    1. มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน รวม 90  คน  เข้าร่วมประชุม 
    2. มีการจัดตั้งชมรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน
จังหวัดละ  1  ชมรม  รวม  2  ชมรม 

เชิงคุณภาพ   
  ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าในในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา 
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โครงการ    ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
ผู้รับผดิชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน,  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,  ศูนย์ ITEC 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
   1. การวางแผนเตรียมการจัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรม 
  3. ประชุมคณะกรรมการและจัดท าเอกสาร 
  4. ด าเนินการอบรมฯ จ านวน 1 วัน 
  5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
1.1 เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ  
1.2 เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี 
1.3 ผู้บริหารโรงเรียน   
จ านวน 45 โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวมจ านวน  135  คน  
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
2.1 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
2.2 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 
2.3 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน   
รวมจ านวน 15 คน 

 

เชิงคุณภาพ 
         ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)  ด้านการ
บริหารงบประมาณ  ด้านการเงินและบัญชีไปขับเคลื่อน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

72 

 

โครงการ    การอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้บุคลากรในสังกัด  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 35   
ผู้รับผดิชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

  ระดับสถานศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงานจัดอบรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้กับบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน  นิเทศติดตามการใช้งานระบบฯ   
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนด าเนินงานจัดอบรม
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้บุคลากรในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่ จ านวน 60 คน เป็นเวลา  
2 วัน  ด าเนินการอบรมครูในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน 90 คน ทีมงาน 10 คน จ านวน 1 วัน  นิเทศติดตามการใช้
งานระบบ  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 60 คน 2 วัน 
   2. บุคลากรในโรงเรียนสังกัด จ านวน 90 คน 1 วัน 
    

เชิงคุณภาพ   

   บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) มาปฏิบัติในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อองค์กร 
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โครงการ  อบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในสังกัด 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มอ านวยการ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
   จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560  
เพ่ือรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารสนองนโยบาย
ได้อย่างถูกต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคกระบวนการถ่ายภาพที่ถูกต้อง สวยงาม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และเนื้อข่าว และให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ หลักการเขียนข่าว และการส่งข่าว  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
ครอบคลุมทั่วถึงทุกโรงเรียน สนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การควบคุมดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารเพื่อการศึกษา (ITEC) 
 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 60  คน 
 
เชิงคุณภาพ   
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ในสังกัด และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ( ITEC) สามารถส่งข่าวบนเครือข่ายเว็บไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
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โครงการ    ประชุมสัมมนาทางวิชาการสรา้งความส าเร็จในการท างานสู่วัยเกษียณ 
ผู้รับผดิชอบ : กลุ่มอ านวยการ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
                      1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
                      2. แต่งตั้งคณะท างาน 
                      3. ประชุมคณะท างาน 
                      4. ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ 
   4.1 พิธีแสดงมุทิตาจิตและสืบชะตาหลวง 
                          4.2 พิธีมอบเกียรติบัตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                          4.4 พิธีมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ 
       4.4 พิธีบรรยายพิเศษโดย ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
                4.5 พิธีบรรยายพิเศษโดย นายพิทยา  ไชยมงคล  
ผลการด าเนินงาน 
           เชิงปริมาณ 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้าร่วมงานวันครู  จ านวน  300 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
                     1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ จ านวน 35 คน 
                     2. สหวิทยาเขตกัลยา  จ านวน  30 คน 
                     3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์  จ านวน  20 คน 
                     4. สหวิทยาเขตพญาวัง จ านวน  15 คน 
                     5. สหวิทยาเขตจามเทวี  จ านวน  50 คน 
                     6. สหวิทยาเขตหริภุญชัย  จ านวน 70 คน 
                     7. สหวิทยาเขตศรีวิชัย  จ านวน  45  คน 
                     8. บุคลากรที่ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 35 คน 
เชิงคุณภาพ 
   1.  เพ่ือให้ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการท างานให้มีคุณภาพ  
   2.  ลูกจ้างประจ า บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ด ารงตนหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข สามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง มีขวัญ ก าลังใจ 
เสริมสร้างคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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โครงการ  การเพ่ิมประสิทธิภาพกาปฏิบัติงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวตัิ 
                  (กิจกรรมพิธีมอบเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ชั้นต่ ากวา่สายสะพาย และ 
   เหรียญจักรพรรดิมาลา)  
ผู้รับผดิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนในการ
ก าหนดการจัดกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการด าเนินงาน  
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน และจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในวันที่  8  สิงหาคม 25560  
ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2558  
จ านวน 68 ราย 

เชิงคุณภาพ 

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2558  
มีขวัญและก าลังใจ และมีความภาคภูมิใจ 
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โครงการ  พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ผู้รับผดิชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
   1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่ส่วนกลางก าหนดให้ ได้แก่ 
ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC),ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Emis) ,ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง    
(B-Obec) ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ฯลฯ  
    2. ติดตามการด าเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 และ 
รับทราบปัญหาในการด าเนินการของโรงเรียน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  
   3. พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ระหว่าง สถานศึกษา กับ เขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยการสร้างกลุ่มโซเชียลออนไลน์  ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
   4. จัดท าสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
    1. พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
45 โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  100 คน เวลา 1 วัน  
   2. จัดท าเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560  จ านวน 40 เล่ม    
เชิงคุณภาพ 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันสมัย และทันต่อเวลา จะช่วย
ให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ 
            2. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

77 

 

โครงการ  ประชุมรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝา่ยแผนงานและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ผู้รับผดิชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน โดยจัดประชุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รับฟังปัญหา 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขในด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสร้างเครือข่ายด้านแผนงานและงบประมาณระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา 3 อาคาร 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ซึ่งมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
   - น าเสนอวีดีทัศน์  เรื่อง ทิศทางและนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 35 
   - บรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
   - กิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

       รองผู้อ านวยการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน รวม 45 คน และคณะท างาน จ านวน 
20 คน รวมทั้งหมด 65 คน 

เชิงคุณภาพ   
       1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   3. มีเครือข่ายด้านแผนงานและงบประมาณระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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โครงการ  จัดงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 61) 
ผู้รับผดิชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเสนอขออนุมัติ
โครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินการจัดงานกิจกรรมวันครู และจัดงาน
วันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   1. พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/พิธีน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 
   2. ท าบุญตักบาตรพระสง์์ จ านวน 62 รูป 
   3. พิธีร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ 
   4. พิธีมอบรางวัลดีเด่น 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35  จ านวน 1,040 คน 

เชิงคุณภาพ 

             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 ได้ร าลึกพระคุณบูรพาจารย์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีขวัญก าลังใจในการปฎิบัติงานในวิชาชีพ
ทางการศึกษา  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 61) มีความพึงพอใจต่อการจัดงานวันครู 
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ส่วนที่ 4 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 

      ปัญหาและอุปสรรค 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ มีการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพของหน่วยงานที่เป็นปัจจัยภายในด้านจุดอ่อน ที่จะต้องได้รับการพัฒนา 
ดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้าง มีการมอบหมายค าสั่งไม่ชัดเจน ภาระงานซ้ าซ้อนระหว่างกลุ่ม  
  2. ด้านกลยุทธ์ โครงการที่จัดท าเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้รับผิดชอบมากกว่า  
การจัดท าโครงการที่เกิดจากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา ส่วนหนึ่งขาดการติดตามประเมินผลโครงการ
ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และไม่รายานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
  3. ด้านระบบในการด าเนินงาน  
     3.1 ระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลยังไม่เข้มแข็ง 
     3.2 ระบบบริหารงานบุคคล บางกรณีไม่ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ท าให้เกิดปัญหาตามมา ส่งผลกระทบต่อขวัญและก าลังใจ 
     3.3 ระบบบริหารการเงินบญัชพัีสดุ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายรายไตรมาส 
      3.4 ระบบการสื่อสาร ทั้งระดับเขตพ้ืนที่/ โรงเรียนยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
   4. ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความร่วมมือ ขาดทักษะ และ 
การประสานงานที่ดี ในสถานศึกษายังมีครูไม่เพียงพอตามเกณฑ์ ครูสอบไม่ตรงวิชาเอก 
  5. ด้านทักษะ ความรู้ บุคลากรส่วนหนึง่ไมไ่ดร้ับการพัฒนาตามความต้องการตามสมรรถนะ 
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  6. ด้านค่านิยม ขาดการสื่อสาร/ สร้างความตระหนักให้บุคลากรในการน าค่านิยมมาเป็น
หลักในการปฏิบัติงาน 
 

 
           ข้อเสนอแนะและความคาดหวัง 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนัก
ในภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย โดยจะด าเนินการพัฒนาระบบทุกระบบให้เกิดความเข้มแข็ง 
ดังนี้ 
  1. จัดท าระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้าง
เครื่องมือ ตัวชี้วัดในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
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  2. การพัฒนาครูจะต้องเป็นไปตามความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
  3. การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล จะใช้แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์กฎหมาย  
เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
  4. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรภายนอกและภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ 
  5. เน้นการปฏิบัติงานในรูปแบบเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน 
   6. ส่งเสริม สนับสนนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนด้านความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
  8. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 
 
 
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้นกว่าเป้าหมาย 
3. สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรบูรณการกาศึกษาเพื่อมีงานท า 
4. บุคลากรทางการศึกษา ครู/ นักเรียนในสังกัดมีความสามารถในการแข่งขันประชาคม

อาเซียน และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  

 
 
     



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
     รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
     เขต 35 
นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายไพโรจน์  วิเศษ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายจิรวัฒน์  ปัญญา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
คณะท างาน 
นางอุดม  ถาวร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางจงกร  แสงคล้าย  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายโกศล  สินธุบุญ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายชนินทร์  วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายประสิทธิ์  ภูมาศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางวารุจี  วุฒินันท์ชัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางพิชญา  ค าปัน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางรุ่งทิวา  ธีระตระกุล นักวิขาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางวัชรี  สิทธิวงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิขาการศึกษาช านาญการ 
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางสาวนลินา  เลาสูง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นางสาวอริญา  วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางอมรพรรณ  อินทร์ต๊ะสืบ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
นางศศิธร  บุญชุม  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น้ าโจ ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวสุวลี  สาค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางนิธิวดี  วีเกตุ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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