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   ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะตอ้งรู้งานในหน้าท่ีอย่างท่ัวถึงแล้ว ยังจ าเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว  ประโยชน์และ

ไม่ใช่ประโยชน์ อย่างกระจ่างชัดด้วย. 

   งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะด าเนินไปอย่างถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย และส าเร็จ

ประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน. 

 
      พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต 

                  24 มีนาคม  พุทธศักราช  2561 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป  

 
 

จังหวัดล าปาง/ จังหวัดล าพูน 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 จึงมีอากาศแตกต่า งกันมาก 
ตามฤดูกาล ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัดฤดูร้อนยาวนาน 

  จังหวัดล าปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล 932 หมู่บ้าน 106 ชุมชน  
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง 37 เทศบาลต าบล 62 องค์การบริหารส่วนต าบล 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 32 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 ขึ้นในสมัยเริ่มสร้างศาลากลางหลังแรก
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  2,816,176 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 577 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร-
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล  17 องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ 1. อ าเภอเมืองล าพูน   
2.อ าเภอแม่ทา 3.อ าเภอบ้านโฮ่ง 4. อ าเภอลี้ 5. อ าเภอทุ่งหัวช้าง  6.อ าเภอป่าซาง 7. อ าเภอบ้านธิ   
8. อ าเภอเวียงหนองล่อง    
 จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มาตั้งแต่ปี 2558 มีโรงงานที่เปิด
ด าเนินการทั้งและนอกเขตอุตสาหกรรม มากกว่า 931 โรงงาน จึงท าให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสาขา
อุตสาหกรรมมีมูลค่าการลงทุนรวม 71,044 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดล าพูน 
ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน ได้แก่ สินค้าจากไม้แกะสลัก มีแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในอ าเภอแม่ทา ผลิตภัณฑ์
จากล าไย มีการแปรรูปจ าหน่ายหลายรูปแบบ เช่น ล าไยอบแห้ง ล าไยกระป๋อง ไวน์ล าไย ฯลฯ เป็นจังหวัดที่ปลูก
ล าไยมากที่สุดในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอก และ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและผ้าทอมือ  
 ในปี 2559 จังหวัดล าพูนได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น 1 ใน 12 เมือง
ต้องห้ามพลาด จังหวัดล าพูน มีความหลากหลาย และมีจุดเด่นทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และท่ีก าลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ส าคัญ วิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ“ เมืองแห่งความสุข 
บนความพอเพียง “ 

สัญลักษณ์จังหวัดล าพูน (ตราประจ าจังหวัดล าพูน) รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย 
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   พระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดล าพูน พ้ืน  สีฟ้า  
ปักด้วยสีทอง ตามต านานก่อสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์ 
จามเทวีวงศ์ เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏขึ้นบนที่ดินในเขตพระราชฐานเดิม ลักษณะของ  
พระบรมธาตุฯ เป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงปราสาทมีการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมาหลายครั้งหลายสมัยจนเปลี่ยนรูปทรงเป็น
เจดีย์ฐานกลมแบบลังกามีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งส าคัญ ในพ.ศ.1990 สมัยพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์เมืองเชียงใหม่
ที่ได้โปรดให้ก่อองค์พระมหาเจดีย์สูงขึ้นจากเดิมเป็น 92 ศอก อย่างที่เห็นในปัจจุบัน พระบรมธาตุหริภุญชัย 
เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองล าพูนที่มีศรัทธาประชาชนเคารพนับถือมากจนเกิดประเพณีส าคัญ  
อีกอย่างหนึ่งของล าพูนคือประเพณีสรงน้ าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในเดือนแปดเป็งหรือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า
เดือน 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 ตั้งอยู่ เลขที่ 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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วิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

  “ การมัธยมศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 “ 
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จ านวนโรงเรียนในสังกดัสามารถจ าแนกเป็นรายจังหวัด และรายอ าเภอ ดังนี ้
 

 จังหวัด อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียน 
ล
 าพ

ู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 าพูน 15 

ล
 าป

าง
 

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 าปาง 30 

รวม สพม.35 45 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพ่ือส่งเสริม
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. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม* 
2. โรงเรียนเถินวิทยา 
3. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
4. โรงเรียนแม่ทะวิทยา  
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 
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ขอ้มูลบุคลากรของ สพม. 35 

 
 

 
  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจ านวนทั้งสิ้น  63 คน 
ประกอบด้วย บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
              ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล 31 กรกฎาคม 2561) 

ชาย หญิง รวม

ผูอ้ านวยการเขตส านกังานพื้นที่การศึกษา  0 0 0 0

รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 3 3 0 3

ศึกษานเิทศก์ 11  11 2 9 11

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

กลุ่มนโยบายและแผน 7 7 1 6 7

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 10 1 1 12 7 5 12

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 6 1 7 2 5 7

กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรพัย์ 6 2 8 1 7 8

หนว่ยตรวจสอบภายใน 2 2 0 2 2

รวมทัง้ส้ิน 3 11 37 2 9 1 63 22 41 63

ลูกจ้าง

ประจ า

รวม(คน) เพศต าแหน่ง /กลุ่ม ผูบ้ริหาร บคุลากร

 38 ค(1)

บคุลากร

 38 ค(2)

พนักงาน

ราชการ

ลูกจ้าง

ช่ัวคราว

 

หมายเหตุ  นับรวมบุคลากรที่ประจ าอยู่ท่ีศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 35 จ.ล าพูน  
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ขอ้มลูโรงเรยีนในสงักดั สพม. เขต 35 
 

 
 
   จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   มีทั้งสิ้น 45 โรงเรียน  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 42 โรงเรียน และ เปิดสอนจนถึงระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  3  โรงเรียน  คือ 

1. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา      จ. ล าพูน 
2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  จ. ล าปาง 
3. โรงเรียนเถินวิทยา            จ. ล าปาง 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวน และ ขนาดโรงเรียน จ าแนกรายจังหวัด สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               เขต 35 ปีการศึกษา 2561 
 
 

ขนาดโรงเรียน ล าพูน ล าปาง รวม 

เล็ก (นักเรียน น้อยกว่า 500 คน)  10  19 29  

กลาง (นักเรียน 500 - 1,499 คน)  2  9 11  

ใหญ ่ (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 1 - 1 

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

รวม สพม.35 15 30 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

15 

 

ที่ โรงเรียน

รร
.ใ
น
ฝ
ัน

ล
ด
เว
ล
เร
ีย
น
เพ

ิ่ม
เว
ล
าร
ู้

ส
ถ
าน

ศกึ
ษ
าพ

อ
เพ

ีย
ง

รร
.อั
ต
รา

แ
ข่ง

ขัน
สู
ง

โค
รง

ก
าร

 D
LI

T

รร
.พ
ระ

รา
ชด

 าร
ิ

น
ัก
เร
ีย
น
ป
ระ

จ า
พ
ัก
น
อ
น

รร
.ม
าต

รฐ
าน

ส
าก

ล

รร
.ต
้น
แ
บ
บ
อ
าเ
ซ
ีย
น

ห
อ้
งเ
รีย

น
วิท

ย
าศ

าส
ต
ร์

รร
.ป
ระ

ชา
รัฐ

 (
ด
ีใก
ล้
บ
า้น

)

รร
.ป
ระ

ชา
รัฐ

รร
.แ
ก
น
น
 าเ
รีย

น
ร่ว

ม

รร
.ภ
าษ

าต
่าง
ป
ระ

เท
ศ

ศนู
ย์
 E

R
IC

En
gl

is
h 

Pr
og

ra
m

M
in
i E

ng
lis

h 
Pr

og
ra

m

ท
วิศ

กึ
ษ
า

รร
.ว
ิถ
ีพ
ุท
ธ

รร
.สุ
จร

ิต

ส
วน

พ
ฤ
ษ
ศา

ส
ต
ร์ใ
น
โร
งเ
รีย

น

รร
. 
IC

U

รร
.ส
ะเ
ต
็ม
ศกึ

ษ
า

โร
งเ
รีย

น
คุณ

ธร
รม

ส
พ
ฐ.

1 บ้านแป้นพทิยาคม 1 1 1 1 1  1 1

2 จกัรค าคณาทร จงัหวัด

ล าพนู

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 แมท่าวิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1

4 ป่าซาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 ป่าตาลบ้านธิพทิยา 1 1 1 1 1  1 1

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

7 ทาขุมเงินวิทยาคาร 1 1 1  1 1 1 1 1 1

8 อโุมงค์วิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 น้ าดิบวิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 วชิรป่าซาง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 บ้านโฮ่งรตันวิทยา 1 1 1 1  1 1

13 ทุ่งหัวช้างพทิยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1  1

14 แมต่นืวิทยา 1 1 1 1 1 1 1

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

16 กิว่ลมวิทยา 1 1  1

17 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 เมอืงมายวิทยา 1 1 1 1 1 1

19 บุญวาทยว์ิทยาลัย 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 แมเ่มาะวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 ล าปางกลัยาณี 1 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 1

24 เสด็จวนชยางค์กลูวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

25 ประชาราชวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

26 ประชารฐัธรรมคุณ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 ห้างฉัตรวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 แมสั่นวิทยา 1 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  1 1

31 สบปราบพทิยาคม 1 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 1

34 แมพ่รกิวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 แมท่ะประชาสามคัคี 1 1 1 1  1

36 ไหล่หินวิทยา 1 1 1 1 1  1 1

37 เวียงมอกวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 แมท่ะพฒันศึกษา 1 1 1 1  1 1 1

39 เถนิวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

40 เมอืงปานวิทยา 1 1 1 1 1 1

41 วังเหนอืวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1 1

42 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 1 1 1 1 1 1 1 1

43 เมอืงปานพฒันวิทย์ 1 1 1 1 1 1 1 1

44 ทุ่งอดุมวิทยา 1 1 1 1 1 1 1 1

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

รวมทั้งส้ิน 15 24 45 4 45 1 12 25 1 5 14 5 41 1 5 1 2 9 35 16 15 2 14 45

ตารางท่ี 3  ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพม. 35 ประจ าปี 2561 
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จ านวน
โรงเรยีน ม.ตน้ ม.ปลาย ปวช. รวม

1.เมอืงล าพนู 4 3,683   3,276     -      6,959   197     374       

2.แมท่า 2 386     286      -      672     32      55        

3.บ้านโฮ่ง 2 602      431       -      1,033    36      66        

3.ล้ี 2 979      883      17       1,879    60      110        

4.ทุ่งหัวช้าง 1 241      251       -      492     21       32        

5.ป่าซาง 3 700      595       -      1,295    50      89        

6.บ้านธิ 1 161      101       -      262     9        20        

รวม จ.ล าพูน 15 6,752   5,823    17       12,592 405    746      

1.เมอืงล าปาง 7 4,985    4,041     -      9,026   253     510       

2.แมเ่มาะ 2 661      251       -      912      31       57        

3.เกาะคา 2 132      110       -      242     16      33        

4.เสรมิงาม 1 588     417       -      1,005    34      62        

5.งาว 2 403      538       124      1,065    40      62        

6.แจห้่ม 1 621      495       -      1,116    38      73        

7.วงัเหนอื 1 621      599       -      1,220    36      81        

8.เถนิ 2 950      700       6        1,656   57      106       

9.แมพ่รกิ 1 136      163       -      299     14       24        

10.แมท่ะ 3 375      234       -      609     38      52        

11.สบปราบ 1 506      354       -      860     28      53        

12.ห้างฉัตร 3 505      276       -      781      33      56        

13.เมอืงปาน 4 515      361       -      876     41       77        

รวม จ.ล าปาง 30 10,998  8,539    130     19,667 659    1,246 

45 17,750  14,362   147     32,259 1,064  1,992    รวม สพม.35

ล า
ปา

ง
ล า

พ
ูน

จงัหวัด อ าเภอ
จ านวนนกัเรยีน

ห้องเรยีน คร ู*

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

ชาย 3,195 25.37 5,143 26.15 8,338 25.85

หญิง 3,557 28.25 5,855 29.77 9,412 29.18

รวม 6,752 53.62 10,998 55.92 17,750 55.02

ชาย 2,261 17.96 3,097 15.75 5,358 16.61

หญิง 3,562 28.29 5,442 27.67 9,004 27.91

รวม 5,823 46.24 8,539 43.42 14,362 44.52

ชาย 0 0.00 34 0.17 34 0.11

หญิง 17 0.14 96 0.49 113 0.35

รวม 17 0.14 130 0.66 147 0.46

ชาย 5,456 43.33 8,274 42.07 13,730 42.56

หญิง 7,136 56.67 11,393 57.93 18,529 57.44

รวม 12,592 100.00 19,667 100.00 32,259 100.00

คิดเปน็

ร้อยละ

ช้ัน เพศ
จ.ล าพูน จ.ล าปาง

จ านวน

นกัเรียน

ทัง้หมด

60.97 100.00

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช.

รวม

ทัง้หมด

(คน)

ร้อยละจ านวนนกัเรียน 39.03

ตารางท่ี 4  สรุปข้อมูลพ้ืนฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
               ปีการศึกษา 2561 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนนักเรียนทั้งหมดจ าแนกตามจังหวัด ชั้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               เขต 35 ปีการศึกษา 2561 
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   จากตารางที่  5  พบว่า ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน 32,259 คน 
จ าแนกเป็น นักเรียนชาย จ านวน 13,730 คน คิดเป็นร้อยละ 42.56  และ นักเรียนหญิง จ านวน 18,529 คน   
คิดเป็นร้อยละ 57.44 จ าแนกตามจังหวัด จ านวนนักเรียนทั้งหมดของจังหวัดล าพูน จ านวน 12,592 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.03 และ จังหวัดล าปาง จ านวน 19,667 คน คิดเป็นร้อยละ 60.97 ของนักเรียนทั้งหมดในภาพรวม
ระดับเขตพ้ืนที ่

ตารางท่ี 6  แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ปีการศึกษา 2561 จ าแนกรายจังหวัด และ 
               ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

มธัยมศึกษาตอนต้น 3,195  3,557  6,752   53.62   198 48.89 34 5,143 5,855 10,998 55.92 329 49.92 33

ม.1 1,064    1,215    2,279     18.10    69 17.04 33 1,684 1,885 3,569 18.15 109 16.54 33

ม.2 1,061    1,174    2,235     17.75    65 16.05 34 1,743 1,988 3,731 18.97 111 16.84 34

ม.3 1,070    1,168    2,238     17.77    64 15.80 35 1,716 1,982 3,698 18.80 109 16.54 34

มธัยมศึกษาตอนปลาย 2,261  3,562  5,823    46.24   205 50.62 28 3,097 5,442 8,539 43.42 324 49.17 26

ม.4 749      1,217    1,966     15.61    68 16.79 29 1,107 1,860 2,967 15.09 110 16.69 27

ม.5 711      1,110     1,821      14.46    67 16.54 27 1,028 1,795 2,823 14.35 109 16.54 26

ม.6 801      1,235    2,036     16.17    70 17.28 29 962 1,787 2,749 13.98 105 15.93 26

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ -    17      17        0.14     2 0.49 9 34 96 130 0.66 6 0.91 22

ปวช.1 -      -      -       -      0 0.00 0 7 17 24 0.12 1 0.15 24

ปวช.2 -      10        10         0.08     1 0.25 10 14 38 52 0.26 3 0.46 17

ปวช.3 -      7         7          0.06     1 0.25 7 13 41 54 0.27 2 0.30 27

รวมทัง้ส้ิน 5,456  7,136   12,592  100.00  405      100.00    31 8,274 11,393 19,667 100.00 659 100.00 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

 
 

ชาย หญิง รวม

มธัยมศึกษาตอนต้น 8,338  9,412  17,750  55.02   527 49.53 34

ม.1 2,748   3,100    5,848     18.13     178 16.73 33

ม.2 2,804   3,162    5,966     18.49    176 16.54 34

ม.3 2,786   3,150    5,936     18.40    173 16.26 34

มธัยมศึกษาตอนปลาย 5,358  9,004 14,362  44.52   529 49.72 27

ม.4 1,856    3,077    4,933     15.29    178 16.73 28

ม.5 1,739    2,905    4,644     14.40    176 16.54 26

ม.6 1,763    3,022    4,785     14.83    175 16.45 27

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 34      113     147      0.46     8 0.75 18

ปวช.1 7         17        24         0.07     1 0.09 24

ปวช.2 14       48       62         0.19     4 0.38 16

ปวช.3 13       48       61         0.19     3 0.28 20

รวมทัง้ส้ิน 13,730 18,529 32,259  100.00  1,064  100.00 30

รวม สพม.35

ช้ัน

จ านวนนักเรียน ร้อยละ

จ านวน

นักเรียน

จ านวน

หอ้งเรียน

(หอ้ง)

ร้อยละ

จ านวน

หอ้งเรียน

อัตราส่วน

จ านวนนร.

: หอ้ง
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   จากตารางที่  6  ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 รวมทั้งสิ้น 32,259 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด  คือ ระดับ ม.2 จ านวน  5,966  คน  
คิดเป็นร้อยละ 18.49 และ น้อยที่สุดคือระดับ ปวช. 1 จ านวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.07 จ านวนห้องเรียน
รวมทั้งหมด 1,064 ห้อง มากที่สุดในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จ านวน 178 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุด
ในระดับชั้น ม.2 และ ม.3 จ านวน 34 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.2 จ านวน 16 คนต่อห้อง 
อัตราส่วนเฉลี่ยของทุกระดับชั้น จ านวน 30 คนต่อห้อง 
 

ตารางที่ 7  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  
               อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               เขต 35 ปีการศึกษา 2561 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
 

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

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 10                3,105        238         135       23           13           

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 2                 1,450        90           50        29           16           

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) 1                  1,548        84           47        33           18           

ใหญ่พเิศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 2                 6,489        334          173       38           19           

15                12,592      746         405      31           17           รวมทัง้ส้ิน

ขนาดโรงเรียน
จงัหวัดล าพูน

 
 

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

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 19                3,942         342 198 20 12

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 9                 8,720         532 288 30 16

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

ใหญ่พเิศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 2                 7,005         372 173 40 19

30               19,667       1,246      659 30 16

จงัหวัดล าปาง

รวมทัง้ส้ิน

ขนาดโรงเรียน

 
 

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

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 29                7,047        580         333       21            12           

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 11                 10,170       622         338       30           16           

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) 1                  1,548        84           47        33           18           

ใหญ่พเิศษ (นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ข้ึนไป) 4                 13,494       706         346       39           19           

45               32,259      1,992       1,064    30           16           รวมทัง้ส้ิน

ขนาดโรงเรียน
รวม สพม.35
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ตารางท่ี 8  แสดงร้อยละ ของจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน  อัตราส่วนนักเรียน 
               ต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  

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

เล็ก (นกัเรยีน นอ้ยกวา่ 500 คน) 64.44 21.85 29.12 31.30 21 12

กลาง (นกัเรยีน 500 - 1,499 คน) 24.44 31.53 31.22 31.77 30 16

ใหญ่ (นกัเรยีน 1,500 - 2,499 คน) 2.22 4.80 4.22 4.42 33 18

ใหญ่พิเศษ (นกัเรยีน ตัง้แต ่2,500 คน ข้ึนไป) 8.89 41.83 35.44 32.52 39 19

100.00 100.00 100.00 100.00 30 16

ขนาดโรงเรียน

รวม ทัง้ส้ิน

รวม สพม.35

 
 

   จากตารางที่  7  และ 8 พบว่า ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนขนาดเล็ก มีมากที่สุด จ านวน  
29 โรง คิดเป็นร้อยละ 64.44 โรงเรียนที่มีจ านวนห้องมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 346 ห้อง  
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 39 คนต่อห้อง น้อยที่สุด คือ โรงเรียน
ขนาดเล็ก จ านวน 21 คนต่อห้อง จ านวนครูมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 706 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 35.44  น้อยที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 84 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.22  อัตราส่วนจ านวนนักเรียน
ต่อครูมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 19 คน ต่อ ครู  1 คน น้อยที่สุด คือ โรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 12 คนต่อ ครู 1 คน 
 

ตารางที่ 9  แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2561 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
 

นกัเรยีนใน รอ้ยละของ นกัเรยีนใน รอ้ยละของ

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

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

มธัยมศึกษาปีที่ 1 12 3,855 2,279 59.12 12 6,835 3,569 52.22

มธัยมศึกษาปีที่ 2 13 3,826 2,235 58.42 13 6,942 3,731 53.75

มธัยมศึกษาปีที่ 3 14 3,851 2,238 58.11 14 6,704 3,698 55.16

รวมมัธยมศกึษาตอนต้น  12-14 11,532 6,752 58.55  12-14 20,481 10,998 53.70

มธัยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 15 3,904 1,966 50.36 15 6,981 2,991 42.84

มธัยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช.2 16 3,690 1,831 49.62 16 6,896 2,875 41.69

มธัยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 17 3,854 2,043 53.01 17 7,296 2,803 38.42

รวมมัธยมศกึษาตอนปลายและเทยีบเทา่ 15-17 11,448 5,840 51.01 15-17 21,173 8,669 40.94

รวมทัง้ส้ิน 22,980 12,592 54.80 41,654 19,667 47.22

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง

ประชากร ประชากร
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นกัเรยีนใน รอ้ยละของ

ระดบัช้ัน อายุ จ านวน สังกดั (คน) นกัเรยีนตอ่

(ปี) (คน) ประชากรวยัเรยีน

มธัยมศึกษาปีที่ 1 12 10,690 5,848 54.71

มธัยมศึกษาปีที่ 2 13 10,768 5,966 55.40

มธัยมศึกษาปีที่ 3 14 10,555 5,936 56.24

มธัยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 15 10,885 4,957 45.54

มธัยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช.2 16 10,586 4,706 44.45

มธัยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 17 11,150 4,846 43.46

รวมทัง้ส้ิน 64,634 32,259 49.91

ประชากร

รวม สพม.35

 

   จากตารางที่ 9  พบว่าภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ประชากรวัยเรียนทั้งสิ้น 64,634 คน  มีนักเรียน
ในสังกัด 32,259 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 ของประชากรวัยเรียน ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน  
มากที่สุด คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 56.24 และน้อยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3  
คิดเป็นร้อยละ 43.46 

ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
                 เขต 35 ปีการศึกษา 2561 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนกัเรยีนทั้งหมด 5,456 7,136 12,592 8,274 11,393 19,667 13,730 18,529 32,259

นกัเรยีนด้อยโอกาสทั้งหมด 2,398 2,862 5,260 3,449 4,561 8,010 5,847 7,423 13,270 41.14

เด็กถกูบังคับให้ขายแรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กที่อยูใ่นธุรกจิทางเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กถกูทอดทิ้ง 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0.02

เด็กในสถานพนิจิและคุ้มครองเยาวชน 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.01

เด็กเรร่อ่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ผลกระทบจากเอดส์ 1 1 2 1 0 1 2 1 3 0.02

ชนกลุ่มนอ้ย 9 17 26 0 4 4 9 21 30 0.23

เด็กที่ถกูท ารา้ยทารณุ 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0.02

เด็กยากจน 2,374 2,825 5,199 3,431 4,523 7,954 5,805 7,348 13,153 99.12

เด็กที่มปัีญหาเกีย่วกบัยาเสพตดิ 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01

ก าพรา้ 13 18 31 11 22 33 24 40 64 0.48

ท างานรบัผดิชอบตวัเองและครอบครวั 0 1 1 4 8 12 4 9 13 0.10

อืน่ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทด้อยโอกาส

จงัหวัดล าพนู จงัหวัดล าปาง รวม สพม.35 คิด

เป็น

รอ้ยละ

 
 

   จากตารางที่ 10 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 32,259 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 
13,270 คน   คิดเป็นร้อยละ 41.14 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนยากจนมากที่สุด จ านวน 13,153 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.12 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด ได้รับจัดสรรทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนจ านวน 
3,748 คน (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
                 ปีการศึกษา 2561 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

คิดเป็น

รอ้ยละ

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

จ านวนนกัเรยีนทั้งหมด 5,456 7,136 12,592 8,274 11,393 19,667 13,730 18,529 32,259

นกัเรยีนพกิารเรยีนรว่มทั้งหมด 209 55 264 346 100 446 555 155 710

บกพรอ่งทางการมองเห็น 3 1 4 8 5 13 11 6 17 2.39

บกพรอ่งทางการได้ยนิ 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0.42

บกพรอ่งทางสตปัิญญา 8 5 13 5 4 9 13 9 22 3.10

บกพรอ่งทางรา่งกายหรอืสุขภาพ 4 1 5 9 3 12 13 4 17 2.39

บกพรอ่งทางการเรยีนรู้ 188 46 234 288 73 361 476 119 595 83.80

บกพรอ่งทางการพดู-ภาษา 0 1 1 4 0 4 4 1 5 0.70

บกพรอ่งทางพฤตกิรรมหรอือารมณ์ 3 0 3 18 7 25 21 7 28 3.94

ออทิสตกิ 3 0 3 7 4 11 10 4 14 1.97

พกิารซ้ าซ้อน 0 1 1 5 3 8 5 4 9 1.27

อืน่ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

2.20

จงัหวัดล าพนู จงัหวัดล าปาง รวม สพม.35

ประเภทพกิาร

 

 
   จากตารางที่ 11  พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 32,259 คน  มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 
ทั้งสิ้น 710 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด 
จ านวน 595 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 
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ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ ภาพรวม 
                ระดับเขตพ้ืนที่  

สาเหตุ รอ้ยละ รอ้ยละ

นักเรียนออกกลางคัน ออกกลางคัน ออกกลางคัน

นักเรียนทัง้หมด ชาย 3,117 2,346 0 5,463 5,281 3,087 38 8,406

ปกีารศกึษา 2560 หญิง 3,558 3,524 27 7,109 6,007 5,467 125 11,599

รวม 6,675 5,870 27 12,572 11,288 8,554 163 20,005

ฐานะยากจน ชาย 0 0.00 0 0.000

หญิง 0 0.00 0 0.000

รวม 0 0.00 0 0.000

มปัีญหาครอบครวั ชาย 0 0.00 1 4 5 0.025

หญิง 0 0.00 0 0 0 0.000

รวม 0 0.00 1 4 5 0.025

สมรสแล้ว ชาย 0 0.00 0 0 0.000

หญิง 0 0.00 1 1 0.005

รวม 0 0.00 1 1 0.005

มปัีญหาในการปรบัตวั ชาย 0 0.00 0 0.000

หญิง 0 0.00 0 0.000

รวม 0 0.00 0 0.000

ตอ้งคดี/ถกูจบั ชาย 0 0.00 0 0.000

หญิง 0 0.00 0 0.000

รวม 0 0.00 0 0.000

เจบ็ป่วย/อบัุตเิหตุ ชาย 0 0.00 0 0.000

หญิง 0 0.00 0 0.000

รวม 0 0.00 0 0.000

อพยพตามผูป้กครอง ชาย 0 0.00 1 1 0.005

หญิง 0 0.00 0 0 0.000

รวม 0 0.00 1 1 0.005

หาเล้ียงครอบครวั ชาย 0 0.00  2 2 0.010

หญิง 0 0.00  1 1 0.005

รวม 0 0.00  3 3 0.015

นักเรียน ชาย 0 0.00 1 7 0 8 0.040

ออกกลางคันทัง้หมด หญิง 0 0.00 1 1 0 2 0.010

รวม 0 0.00 2 8 0 10 0.050

ม.ปลาย ปวช. รวม
เพศ

ม.ตน้ ม.ปลาย ปวช. รวม ม.ตน้

จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง

0.050

รอ้ยละของนกัเรยีนที่ออกกลางคัน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.018 0.000 0.050จากนกัเรยีนทั้งหมดในแตล่ะระดับ 0.094

0.000
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ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ (ต่อ)  
 

สาเหตุ เพศ ร้อยละ

นักเรียนออกกลางคัน ออกกลางคัน

นักเรียนทัง้หมด ชาย 8,398 5,433 38 13,869

ปกีารศกึษา 2560 หญิง 9,565 8,991 152 18,708

รวม 17,963 14,424 190 32,577

ฐานะยากจน ชาย 0 0.00

หญิง 0 0.00

 รวม 0 0.00

มปัีญหาครอบครวั ชาย 1 4 5 50.00

หญิง 0 0 0 0.00

 รวม 1 4 5 50.00

สมรสแล้ว ชาย 0 0 0.00

หญิง 1 1 10.00

 รวม 1 1 10.00

มปัีญหาในการปรบัตวั ชาย 0 0.00

หญิง 0 0.00

 รวม 0 0.00

ตอ้งคดี/ถกูจบั ชาย 0 0.00

หญิง 0 0.00

รวม 0 0.00

เจบ็ป่วย/อบัุตเิหตุ ชาย 0 0.00

หญิง 0 0.00

 รวม 0 0.00

อพยพตามผูป้กครอง ชาย 1 1 10.00

หญิง 0 0 0.00

 รวม 1 1 10.00

หาเล้ียงครอบครวั ชาย  2 2 20.00

หญิง  1 1 10.00

 รวม  3 3 30.00

นักเรียน ชาย 1 7 0 8 80.00

ออกกลางคันทัง้หมด หญิง 1 1 0 2 20.00

รวม 2 8 0 10 100.00

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม

รวม สพม.35

0.031

รอ้ยละของนกัเรยีนที่ออกกลางคัน

จากนกัเรยีนทั้งหมดในแตล่ะระดับ
0.011 0.055 0.000 0.031

 
 

 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

24 

 

  จากตารางที่ 12  พบว่า ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของจ านวนนักเรียนต้นปีทั้งหมด สาเหตุที่ออกมากที่สุดคือ มีปัญหาครอบครัว คิดเป็น  
ร้อยละ 50.00 ของนักเรียนที่ออกกลางคัน สาเหตุรองลงมาคือ หาเลี้ยงครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 
ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                 เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ  
                 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

(จังหวัดล าพูน) 
 

 ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.3 ต้นปกีารศกึษา 1,046 1,224 2,270

จบการศกึษา 800 1,106 1,906

1.ศึกษาตอ่

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนเดิม 611        923     1,534    80.48

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ในจงัหวัดเดิม 128        152     280      14.69

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ในตา่งจงัหวัด 1           7        8         0.42

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ใน กทม. -        -     -      0.00

 สถาบันอาชีวศึกษาของรฐับาล 55         18       73       3.83

 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 1           -     1         0.05

 สถาบันอืน่ ๆ 1           -     1         0.05

รวม ศกึษาต่อ 797       1,100  1,897   99.53

2.ไมศึ่กษาตอ่  

2.1 ประกอบอาชีพ  

(1) ภาคอตุสาหกรรม -        -     -      0.00

(2) ภาคการเกษตร -        -     -      0.00

(3) การประมง -        -     -      0.00

(4) ค้าขาย ธุรกจิ -        1        1         0.05

(5) งานบรกิาร -        -     -      0.00

(6) รบัจา้งทั่วไป -        -     -      0.00

(7) ท างานอืน่ ๆ 3           4        7         0.37

รวมประกอบอาชีพ 3           5        8         0.42

2.2 บวชในศาสนา -        -     -      0.00

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาตอ่ -        1        1         0.05

2.4 อืน่ ๆ -        -     -      0.00

       รวมไม่ศกึษาต่อทัง้ส้ิน        3          6       9        0.47

           รายการ (จ.ล าพูน)              

จ านวนนักเรียน ร้อยละจ านวน

นักเรียนจบ

การศกึษา

83.96
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ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                 เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ  
                 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  (ต่อ) 

(จังหวัดล าปาง) 

 ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.3 ต้นปกีารศกึษา 1,806 2,045 3,851

จบการศกึษา 1,570 1,917 3,487

1.ศึกษาตอ่

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนเดิม 1,100     1,549  2,649  75.97

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ในจงัหวัดเดิม 46        97     143     4.10

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ในตา่งจงัหวัด 5         17     22      0.63

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ใน กทม. -       1       1        0.03

 สถาบันอาชีวศึกษาของรฐับาล 326      222    548     15.72

 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3         1       4        0.11

 สถาบันอืน่ ๆ 76        27     103     2.95

รวม ศกึษาต่อ 1,556   1,914 3,470 99.51

2.ไมศึ่กษาตอ่  

2.1 ประกอบอาชีพ   

(1) ภาคอตุสาหกรรม -       -    -     

(2) ภาคการเกษตร -       -    -     0.00

(3) การประมง -       -    -     0.00

(4) ค้าขาย ธุรกจิ 1          -    1        0.03

(5) งานบรกิาร 1          -    1        0.03

(6) รบัจา้งทั่วไป 4         1       5        0.14

(7) ท างานอืน่ ๆ 1          -    1        0.03

รวมประกอบอาชีพ 7         1       8        0.23

2.2 บวชในศาสนา 1          -    1        0.03

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาตอ่ 6         2       8        0.23

2.4 อืน่ ๆ -       -    -     0.00

       รวมไม่ศกึษาต่อทัง้ส้ิน        14       3      17      0.49

           รายการ (จ.ล าปาง)              

จ านวนนักเรียน ร้อยละจ านวน

นักเรียนจบ

การศกึษา

90.55
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ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                 เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ  
                 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  (ต่อ) 

(รวม สพม.เขต 35) 
 

 ชาย    หญิง รวม   

นักเรียน ม.3 ต้นปกีารศกึษา 2,852 3,269 6,121

จบการศกึษา 2,370 3,023 5,393

1.ศึกษาตอ่

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนเดิม 1,711     2,472   4,183    77.56

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ในจงัหวัดเดิม 174       249     423      7.84

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ในตา่งจงัหวัด 6         24       30       0.56

 เรยีนตอ่ ม.4 โรงเรยีนอืน่ ใน กทม. -       1        1         0.02

 สถาบันอาชีวศึกษาของรฐับาล 381       240     621      11.51

 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4          1        5         0.09

 สถาบันอืน่ ๆ 77        27       104      1.93

รวม ศกึษาต่อ 2,353   3,014  5,367  99.52

2.ไมศึ่กษาตอ่

2.1 ประกอบอาชีพ

(1) ภาคอตุสาหกรรม -       -     -      0.00

(2) ภาคการเกษตร -       -     -      0.00

(3) การประมง -       -     -      0.00

(4) ค้าขาย ธุรกจิ 1          1        2         0.04

(5) งานบรกิาร 1          -     1         0.02

(6) รบัจา้งทั่วไป 4          1        5         0.09

(7) ท างานอืน่ ๆ 4          4        8         0.15

รวมประกอบอาชีพ 10        6        16       0.30

2.2 บวชในศาสนา 1          -     1         0.02

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาตอ่ 6         3        9         0.17

2.4 อืน่ ๆ -       -     -      0.00

       รวมไม่ศกึษาต่อทัง้ส้ิน        17        9       26      0.48

           รายการ( รวมสพม.35)           

จ านวนนักเรียน ร้อยละจ านวน

นักเรียนจบ

การศกึษา

88.11

 
 

   จากตารางที่  15   พบว่า   ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  จ านวนนักเรียนจบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 88.11 ของจ านวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็น  
ร้อยละ 99.52 ของนักเรียนที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.56 รอง ลงมา
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 11.51 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.48 ของ
นักเรียนที่จบการศึกษาท้ังหมด 
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ตารางท่ี 16  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ  
                ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่   
     (จังหวัดล าพูน) 
 

   ชาย       หญิง       รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปกีารศกึษา 815 1,143 1,958

จบการศกึษา 677 1,085 1,762

1.ศึกษาตอ่

1.1 มหาวิทยาลัยของรฐั 309     655    964      54.71

1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรฐั 244     330    574      32.58

1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 3        9       12        0.68

1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรฐับาล 44      23      67        3.80

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4        5       9         0.51

1.6 สถาบันพยาบาล 2        11      13        0.74

1.7 สถาบันทหาร 1        -    1          0.06

1.8 สถาบันต ารวจ -     -    -       0.00

1.9 สถาบันอืน่ ๆ 45      37      82        4.65

รวม ศกึษาต่อ 652   1,070 1,722   97.73

2.ไมศึ่กษาตอ่

2.1 ประกอบอาชีพ

(1) รบัราชการ -     -    -       0.00

(2) ท างานรฐัวิสาหกจิ -     -    -       0.00

(3) ภาคอตุสาหกรรม 2        5       7         0.40

(4) ภาคการเกษตร 2        -    2         0.11

(5) การประมง -     -    -       0.00

(6) ค้าขาย ธุรกจิ 2        -    2         0.11

(7) งานบรกิาร -     4       4         0.23

(8) รบัจา้งทั่วไป 19      6       25        1.42

2.2 บวชในศาสนา -     -    -       0.00

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาตอ่ -     -    -       0.00

2.4 อืน่ ๆ -     -    -       0.00

       รวมไม่ศกึษาต่อทัง้ส้ิน        25     15     40       2.27

           รายการ(จ.ล าพูน)              
จ านวนนักเรียน

คิดเปน็ร้อยละ

89.99
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ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                 เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ  
                 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ (ต่อ)  
     (จังหวัดล าปาง) 
 

   ชาย       หญิง       รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปกีารศกึษา 1,026 1,821 2,847

จบการศกึษา 930 1,743 2,673

1.ศึกษาตอ่

1.1 มหาวิทยาลัยของรฐั 652    1,461     2,113   79.05

1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรฐั 10      25         35      1.31

1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 11       18         29      1.08

1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรฐับาล 155     114        269    10.06

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 5        8          13      0.49

1.6 สถาบันพยาบาล 2        29         31      1.16

1.7 สถาบันทหาร 1        1          2        0.07

1.8 สถาบันต ารวจ -     -       -     0.00

1.9 สถาบันอืน่ ๆ 52      63        115     4.30

รวม ศกึษาต่อ 888    1,719     2,607 97.53

2.ไมศึ่กษาตอ่

2.1 ประกอบอาชีพ

(1) รบัราชการ 1        -       1        0.04

(2) ท างานรฐัวิสาหกจิ 2        1          3        0.11

(3) ภาคอตุสาหกรรม 7        5          12      0.45

(4) ภาคการเกษตร 2        1          3        0.11

(5) การประมง -     -       -     0.00

(6) ค้าขาย ธุรกจิ -     1          1        0.04

(7) งานบรกิาร 1        2          3        0.11

(8) รบัจา้งทั่วไป 23      14         37      1.38

2.2 บวชในศาสนา 2        -       2        0.07

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาตอ่ 4        -       4        0.15

2.4 อืน่ ๆ -     -       -     0.00

       รวมไม่ศกึษาต่อทัง้ส้ิน        42     24        66     2.47

    รายการ (จ.ล าปาง)             
จ านวนนักเรียน

คิดเปน็ร้อยละ

93.89
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ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตามเพศ  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ ภาพรวม 
               ระดับเขตพ้ืนที่ (ต่อ)  

(รวม สพม.เขต 35) 

   ชาย       หญิง       รวม   

นักเรียน ม.6 ต้นปกีารศกึษา 1,841 2,964 4,805

จบการศกึษา 1,607 2,828 4,435

1.ศึกษาตอ่

1.1 มหาวิทยาลัยของรฐั 961      2,116     3,077   69.38

1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรฐั 254      355       609     13.73

1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 14        27        41       0.92

1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรฐับาล 199      137       336     7.58

1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9         13         22       0.50

1.6 สถาบันพยาบาล 4         40        44       0.99

1.7 สถาบันทหาร 2         1          3        0.07

1.8 สถาบันต ารวจ -      -       -     0.00

1.9 สถาบันอืน่ ๆ 97       100       197     4.44

รวม ศกึษาต่อ 1,540   2,789   4,329  97.61

2.ไมศึ่กษาตอ่

2.1 ประกอบอาชีพ

(1) รบัราชการ 1         -       1        0.02

(2) ท างานรฐัวิสาหกจิ 2         1          3        0.07

(3) ภาคอตุสาหกรรม 9         10         19       0.43

(4) ภาคการเกษตร 4         1          5        0.11

(5) การประมง -      -       -     0.00

(6) ค้าขาย ธุรกจิ 2         1          3        0.07

(7) งานบรกิาร 1         6          7        0.16

(8) รบัจา้งทั่วไป 42       20        62      1.40

2.2 บวชในศาสนา 2         -       2        0.05

2.3 ไมป่ระกอบอาชีพและไมศึ่กษาตอ่ 4         -       4        0.09

2.4 อืน่ ๆ -      -       -     0.00

       รวมไม่ศกึษาต่อทัง้ส้ิน        67       39       106    2.39

      รายการ (รวมสพม.35)             
จ านวนนักเรียน

คิดเปน็ร้อยละ

92.30

 
 

   จากตารางที่ 18  พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 92.30 ของจ านวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 97.61 ของ
นักเรียนที่จบการศึกษา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.38 รองลงมาศึกษาต่อ  
ในมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 13.73 นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของนักเรียนที่ 
จบการศึกษาท้ังหมด 
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ตารางที่ 19 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ ปวช. ตามระยะเวลา  
                จบการศึกษา จ าแนกตามเพศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ปีการศึกษา  
                2560 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  

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

นกัเรยีนจบทั้งหมด 800 1106 1,906 100.00 677    1,085  1,762  100.00 - 6    6    100.00 

เรยีนจบภายในเวลา 1 ปี

2 ปี

มากกว่า 2 ปี

เรยีนจบภายในเวลา 3 ปี 800 1106 1,906 100.00 676    1,083  1,759  99.83 - 6    6    100.00 

4 ปี   1       2       3       0.17  

5 ปี  

มากกว่า 5 ปี   

ประเภท

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

 
 
 

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

นกัเรยีนจบทั้งหมด 1,570  1,917   3,487 100.00 930    1,743  2,673  100.00 7    35  42  100.00

เรยีนจบภายในเวลา 1 ปี

2 ปี

มากกว่า 2 ปี

เรยีนจบภายในเวลา 3 ปี 1,570  1,917   3,487 100.00 930    1,743  2,673  100.00 7    35  42  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 2,370  3,023  5,393 100.00 1,607  2,828  4,435  100.00 7    41   48  100.00

เรยีนจบภายในเวลา 1 ปี

2 ปี

มากกว่า 2 ปี

เรยีนจบภายในเวลา 3 ปี 2,370  3,023  5,393 100.00 1,606  2,826 4,432  99.93 7    41   48  100.00

4 ปี   1       2       3       0.07 

5 ปี

มากกว่า 5 ปี   

ประเภท

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

 
 

   จากตารางที่ 19 พบว่าในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จบการศึกษาภายในเวลา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของนักเรียนที่จบการศึกษาทั้งหมด นักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาภายในเวลา 3 ปี  คิดเป็นร้อยละ 99.93 และระดับ ปวช.  
คิดเป็นร้อยละ 100 จบภายในเวลา 3 ปี 
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ตารางท่ี 20  สรุปจ านวนนักเรียนจ าแนกตามภาวะโภชนาการ รายจังหวัด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                มัธยมศึกษาเขต 35 ปีการศึกษา 2561  

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม

 จงัหวดัล าพนู

จ านวนนักเรยีนทัง้ส ิน้ 3,195       3,557       6,752          2,261       3,579       5,840          5,456          7,136          12,592       

น ้าหนักต า่กวา่เกณฑ์ 143           156           299             122           233           355             265             389             654             

น ้าหนักและสว่นสงูต า่กวา่เกณฑ์ 63             48             111             30             32             62                93                80                173             

น ้าหนักและสว่นสงูสงูกวา่เกณฑ์ 326           297           623             197           258           455             523             555             1,078          

น ้าหนักและสว่นสงูอยู่ในเกณฑ์ 1,895       2,280       4,175          1,256       2,160       3,416          3,151          4,440          7,591          

น ้าหนักสงูกวา่เกณฑ์ 869           742           1,611          616           741           1,357          1,485          1,483          2,968          

น ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ 2,183       2,659       4,842          1,523       2,605       4,128          3,706          5,264          8,970          

สว่นสงูต า่กวา่เกณฑ์ 149           114           263             168           87             255             317             201             518             

สว่นสงูสงูกวา่เกณฑ์ 530           614           1,144          336           656           992             866             1,270          2,136          

สว่นสงูอยู่ในเกณฑ์ 2,516       2,829       5,345          1,757       2,836       4,593          4,273          5,665          9,938          

จงัหวดัล าปาง

จ านวนนักเรยีนทัง้ส ิน้ 5,143       5,855       10,998       3,131       5,538       8,669          8,274          11,393       19,667       

น ้าหนักต า่กวา่เกณฑ์ 406           357           763             352           429           781             758             786             1,544          

น ้าหนักและสว่นสงูต า่กวา่เกณฑ์ 200           119           319             189           75             264             389             194             583             

น ้าหนักและสว่นสงูสงูกวา่เกณฑ์ 363           425           788             162           375           537             525             800             1,325          

น ้าหนักและสว่นสงูอยู่ในเกณฑ์ 3,106       3,634       6,740          1,725       3,356       5,081          4,831          6,990          11,821       

น ้าหนักสงูกวา่เกณฑ์ 1,132       1,179       2,311          730           1,098       1,828          1,862          2,277          4,139          

น ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ 3,605       4,319       7,924          2,049       4,011       6,060          5,654          8,330          13,984       

สว่นสงูต า่กวา่เกณฑ์ 427           303           730             370           171           541             797             474             1,271          

สว่นสงูสงูกวา่เกณฑ์ 649           936           1,585          325           952           1,277          974             1,888          2,862          

สว่นสงูอยู่ในเกณฑ์ 4,067       4,616       8,683          2,436       4,415       6,851          6,503          9,031          15,534       

หมายเหตุ  ขอ้มลูจากระบบจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีนรายบคุคล (DMC) 2561 : นักเรยีน 1 คน  อาจมภีาวะโภชนาการมากกวา่ 1 รายการ

มธัยมศกึษาตอนตน้

มธัยมศกึษาตอนปลายและ

เทยีบเทา่  รวมท ัง้หมดรายการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.ต้น 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
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ตารางท่ี 21   ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

จ านวนโรงเรยีน จ านวนคน ระหว่างเรยีน หลังเรยีน ปิดภาคเรยีน อืน่ๆ

1 วิทยากรเพือ่การป้องกนัยาเสพตดิ

 - ครผููส้อนในโรงเรยีน 10 18

 -  คร ูD.A.R.E 4 6

 - ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 2 2

 - ครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 3 3

 - ครตู ารวจ 8 15

 - อืน่ๆ 9 21

2 การส ารวจค้นหาและปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมนกัเรยีน

 - กลุ่มเส่ียง 19 389

 -กลุ่มเสพตดิ 10 78

 -ผูค้้า 0 0

 -การให้ค าปรกึษานกัเรยีน 26 26

 -การให้ค าปรกึษาผูป้กรอง 26 26

 -อืน่ๆ 16 16

 -การจดัค่ายปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมกลุ่มเส่ียง 8 148

 -การจดัค่ายปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมกลุ่มเสพ 3 38

 -จติสังคมบ าบัดในโรงเรยีน 6 34

 -ส่งตอ่ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิเข้ารบัการบ าบัด 5 19

3 กจิกรรมเฝา้ระวังปัญหายาเสพตดิ

 ส ารวจพืน้ที่เส่ียง/ปัจจยัเส่ียงรอบสถานศึกษา

 - หอพกั 10  โรง ( 133 แห่ง)

 - อืน่ๆ 12 โรง ( 65 แห่ง)

ตรวจเยีย่มตรวจตราพืน้ที่เส่ียงรอบสถานศึกษา  

 - หอพกั 10  โรง ( 117 แห่ง)

 - อืน่ๆ 13  โรง ( 78 แห่ง)

เฝา้ระวังปัญหายาเสพตติรว่มกบัผูป้ระกอบการหอพกั

 - หอพกั 9  โรง ( 84 แห่ง)

 - อืน่ๆ 8  โรง ( 36 แห่ง)

ลูกเสือฯตา้นภยัยาเสพตดิ

 - จ านวนลูกเสือฯที่ผา่นการฝกึอบรม 3161  

 - จดัตัง้หนว่ยลูกเสือ 45

ลูกเสือปฏบัิตหินา้ที่ในโรงเรยีน กจิกรรมเฝา้ระวัง

 - จ านวนโรงเรยีน 45

 - สายตรวจในโรงเรยีน 41

 -สอดส่องดูแลพฤตกิรรมเพือ่นนกัเรยีน 43

 -แจง้ข้อมลูเบาะแสเกีย่วกบัยาเสพตดิ 43

 - ประชุมวางแผน ส่งตอ่ข้อมลู 45

 - กจิกรรมอืน่ๆ 44

 - มนีกัศึกษาวิชาทหารที่ท ากจิกรรมด้านการป้องกนัฯ 43

 - มตี ารวจประสานงานประจ าโรงเรยีน 34

 - จ านวนครแูกนน า 118

4 กจิกรรมป้องกนัปัญหายาเสพตดิ

 - เครอืข่ายผูป้กครอง 1534 เครือ่งข่าย 8,533

 - ศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER ONE 45 โรงเรยีน 31,300 45 37 2 6

 - กลุ่มเพือ่นที่ปรกึษาเพือ่น (Youth Consuler)  45 โรงเรยีน (216กลุ่ม) 2,498 44 37 2 6

 - กจิกรรมตา้นยาเสพตดิ ของสภานกัเรยีน 45 โรงเรยีน 9,494 45 33 5 7

 - กจิกรรมสรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 45 โรงเรยีน 45 8 6 7

 - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชนส์าธารณะ/จติอาสา 45 โรงเรยีน 45 15 5 10

 - กจิกรรมการให้ความรูเ้รือ่งยาเสพตดิฯ 45 โรงเรยีน 45 8 3 6

 - กจิกรรมฝกึอาชีพ 45 โรงเรยีน 45 8 8 4

 - กจิกรรมส่งเสรมิทักษะการเรยีนรู ้ 45 โรงเรยีน 45 9 3 8

 - กจิกรรมกฬีาและนนัทนาการ 45 โรงเรยีน 45 23 8 8

 - กจิกรรมอืน่ๆ 45 โรงเรยีน 45 5 6 6

5 จ านวนโรงเรยีนที่ผา่นเกณฑ์เชิงคุณภาพเพือ่การป้องกนั 45

และเฝา้ระวัง คิดเป็นรอ้ยละ 100

ข้อมลูจาก ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 

ที่ รายละเอยีด
ปรมิาณ ช่วงเวลาการจดักจิกรรม (จ านวนโรงเรยีน)
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          ขอ้มลูครแูละบุคลากรทางการศกึษา สพม. 35 
 

 

ตารางท่ี 22  แสดงจ านวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
                 เขต 35 ปีการศึกษา 2561 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่    
 

ต าแหน่ง ล าพูน ล าปาง รวม(คน)

ผูบ้ริหารโรงเรียน 38        66       104      

ครูผูส้อน ตาม จ.18 708      1,180    1,888    

รวมจ านวนครู 746     1,246  1,992   

พนักงานราชการ 19 52 71

ลูกจ้างประจ า 14 57 71

อัตราจ้างช่ัวคราว

ครูวิกฤติ 7         12       19        

ครูวิทย์-คณิต -       4         4         

Labboy 2         3         5         

พี่เล้ียงเด็กพิการ 7         10       17        

ครูธุรการ 13        20       33       

ครูผูท้รงคุณค่าแหง่แผ่นดิน 6         11        17        

นักการภารโรง 5         9         14        

รวม อัตราจ้าง 40       69      109     

รวมบคุลากรทัง้ส้ิน 819      1,424  2,243  
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ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง จ าแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา  
                (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

ต่ ากวา่ป.ตรี ปรญิญาตรี ป.บัณฑิต ปรญิญาโท ปรญิญาเอก รวม

คร/ูครผููช้่วย 0 113 8 45 0 166

ช านาญการ 1 128 3 110 0 242

ช านาญการพเิศษ 2 188 0 122 1 313

เชี่ยวชาญ 0 0 0 4 0 4

รวมล าพูน 3 429 11 281 1 725

คร/ูครผููช้่วย 0 163 5 46 0 214

ช านาญการ 0 254 2 210 4 470

ช านาญการพเิศษ 0 260 1 221 4 486

เชี่ยวชาญ 0 1 1 3 0 5

รวมล าปาง 0 678 9 480 8 1,175     

คร/ูครผููช้่วย 0 276 13 91 0 380

ช านาญการ 1 382 5 320 4 712

ช านาญการพเิศษ 2 448 1 343 5 799

เชี่ยวชาญ 0 1 1 7 0 9

รวม สพม.35 3 1,107      20 761 9 1,900     

วุฒกิารศึกษา
จงัหวัด/วิทยฐานะ

จงัหวดัล าพนู

จงัหวดัล าปาง

รวมระดบัเขตพื้นที่

 

 
หมายเหตุ  ข้าราชการครู หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน + ครูผู้สอน 
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ตารางท่ี 24  การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ 2561   
                 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

จ านวนครู จ านวนหลกัสตูร 
เข้ารับการอบรม  ทีค่รูเข้ารับการอบรม

1 กิว่ลมวิทยา 11 20 จงัหวัดล าปาง
2 เกาะคาวิทยาคม 5 5 1. เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหมใ่นศตรวรรษที ่21
3 แจ้ห่มวิทยา 55 78  Teaching Techniques for New Age Teachers in the 21st Century
4 เตรียมอดุมศึกษาฯ 41 55 2. การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา
5 เถินวิทยา 48 74 3. การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
6 ทุง่กว๋าววิทยาคม 22 32 4. การพฒันาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย 
7 ทุง่อดุมวิทยา 10 11 เพือ่บูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
8 บุญวาทย์วิทยาลัย 171 237 5. 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกจิกรรมในห้องเรียน ระดับมธัยมศึกษา
9 ประชารัฐธรรมคุณ 41 65 6. การพฒันาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา
10 ประชาราชวิทยา 13 14 ของเศรษฐกจิพอเพยีง
11 โป่งหลวงวิทยาฯ 13 24 7. ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาครูอย่างย่ังยืน
12 เมอืงปานพฒันวิทย์ 17 27 8. การพฒันาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา 
13 เมอืงปานวิทยา 15 22 ของเศรษฐกจิพอเพยีง
14 เมอืงมายวิทยา 12 14
15 แมท่ะประชาสามคัคี 6 8 จงัหวัดล าพูน
16 แมท่ะพฒันศึกษา 8 9 1. การจัดการเรียนรู้บูรณาการ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
17 แมท่ะวิทยา 9 11 2. การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรมคอมพวิเตอร์
18 แมพ่ริกวิทยา 17 24 3. การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา
19 แมเ่มาะวิทยา 34 41 4.การพฒันานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
20 แมสั่นวิทยา 14 18  เพือ่การกา้วสู่ ประเทศไทย 4.0
21 ล าปางกลัยาณี 145 210 5. สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (มธัยมศึกษาตอนต้น)
22 วังเหนือวิทยา 61 101 6. ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาครูอย่างย่ังยืน
23 เวียงตาลพทิยาคม 12 14 7. การสร้างโมเดล 3 มติิเพือ่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
24 เวียงมอกวิทยา 20 33 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya
25 สบจางวิทยา 6 6 8. Project Based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
26 สบปราบพทิยาคม 41 68
27 เสด็จวนชยางค์กลูวิทยา 25 29 ภาพรวมเขตพ้ืนที่
28 เสริมงามพทิยาคม 45 55 1. การจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ สู่นวัตกรรมการศึกษา
29 ห้างฉัตรวิทยา 23 23 2. เทคนิคการสอนส าหรับครูไทยยุคใหมใ่นศตรวรรษที ่21 
30 ไหล่หินวิทยา 12 13 Teaching Techniques for New Age Teachers in the 21st Century

952             1,341                 3. การใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสะเต็มศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น
31 จักรค าคณาทรจังหวัดล าพนู 141 161 4. ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาครูอย่างย่ังยืน
32 ทาขุมเงินวิทยาคาร 17 25 5. การพฒันาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
33 ทุง่หัวช้างพทิยาคม 28 29 ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
34 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 42 52 6. การพฒันาทักษะกระบวนการวิจัยแบบโครงงานฐานวิจัย 
35 น้ าดิบวิทยาคม 20 21 เพือ่บูรณาการกบัการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
36 บ้านแป้นพทิยาคม 7 7 7. 10 เร่ือง STEM ต้นแบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพกจิกรรมในห้องเรียน ระดับมธัยมศึกษา
37 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 8 9 8. การพฒันาหลักสูตรบูรณาการเร่ืองทักษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามปรัชญา 
38 ป่าซาง 28 47 ของเศรษฐกจิพอเพยีง
39 ป่าตาลบ้านธิพทิยา 8 9
40 แมตื่นวิทยา 21 30
41 แมท่าวิทยาคม 25 26
42 วชิรป่าซาง 9 10
43 เวียงเจดีย์วิทยา 65 79
44 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพนู 120 145
45 อโุมงค์วิทยาคม 14 24

553 674
1,505           2,015                 
1,823           
82.55

จ านวนครูทัง้หมด
ผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ

รายช่ือหลกัสตูรทีค่รูลงทะเบียนอบรมมากทีส่ดุ 8 อันดับแรก

รวมจงัหวัดล าปาง

รวมจงัหวัดล าพูน
รวม สพม.เขต 35

ที่  โรงเรียน

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561  
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ข้อมูลวิชาการ สพม. 35 

 
ตารางที่ 25  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   สั งกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
                 ปีการศึกษา 2560 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
 

O-NET

ป ี2560 ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์

ประเทศ 48.29 ไมม่กีารสอบ 30.45 26.30 32.28

สพฐ. 48.77 ไมม่กีารสอบ 30.14 26.55 32.47

ล าพนู 51.70 ไมม่กีารสอบ 31.10 29.65 34.48

ล าปาง 51.30 ไมม่กีารสอบ 31.23 29.62 34.29

สพม.35 52.46 ไมม่กีารสอบ 32.07 31.19 34.98

ประเทศ 49.25 34.70 28.31 24.53 29.37

สพฐ. 50.07 34.96 27.91 24.64 29.48

ล าพนู 50.35 35.29 27.26 25.29 31.01

ล าปาง 54.34 37.36 31.20 28.43 32.98

สพม.35 52.74 36.53 29.62 27.17 32.19

ม.6

ม.3

ระดบั
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

 
 
 
ตารางท่ี 26  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

ล าปาง ล าพนู สพม.35 ล าปาง ล าพนู สพม.35 ล าปาง ล าพนู สพม.35

ภาษาไทย 50.40 50.42 50.41 46.81 46.36 51.30 51.70 52.46 48.77 48.29 0.90 1.28 2.05 1.96 1.93

สังคมศกึษา 53.74 52.17 53.18 49.34 49.00

ภาษาอังกฤษ 33.92 33.89 33.91 31.39 31.80 31.23 31.10 32.07 30.14 30.45 (-2.69) (-2.79) (-1.84) (-1.25) (-1.35) 

คณิตศาสตร์ 34.63 34.01 34.41 29.53 29.31 29.62 29.65 31.19 26.55 26.30 (-5.01) (-4.36) (-3.22) (-2.98) (-3.01) 

วิทยาศาสตร์ 38.30 37.33 37.95 35.12 34.99 34.29 34.48 34.98 32.47 32.28 (-4.01) (-2.85) (-2.97) (-2.65) (-2.71) 

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลัก 42.20 41.56 41.97 38.44 38.29 36.61 36.73 37.68 34.48 34.33 (-5.59) (-4.83) (-4.30) (-3.96) (-3.96) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

O-NET 59 O-NET 60 ผลการพฒันาเพิ่ม(+)/ลด(-)

จังหวัด
สังกัด ประเทศ

ไมม่กีารสอบ  

จังหวัด
สังกัด ประเทศ

จังหวัด
สังกัด ประเทศ
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ตารางที่ 27  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
                 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559 – 2560 
 

ล าปาง ล าพนู สพม.35 ล าปาง ล าพนู สพม.35 ล าปาง ล าพนู สพม.35

ภาษาไทย 57.15 54.04 55.88 53.09 52.29 54.34 50.35 52.74 50.07 49.25 (-2.81) (-3.69) (-3.14) (-3.02) (-3.04) 

สังคมศกึษาฯ 38.63 36.63 37.81 36.17 35.89 37.36 35.29 36.53 34.96 34.70 (-1.27) (-1.34) (-1.28) (-1.21) (-1.19) 

ภาษาอังกฤษ 29.78 26.46 28.42 27.35 27.76 31.20 27.26 29.62 27.91 28.31 1.42 0.80 1.20 0.56 0.55

คณิตศาสตร์ 28.97 25.36 27.50 24.90 24.88 28.43 25.29 27.17 24.64 24.53 (-0.54) (-0.07) (-0.33) (-0.26) (-0.35) 

วิทยาศาสตร์ 34.61 33.11 33.99 31.77 31.62 32.98 31.01 32.19 29.48 29.37 (-1.63) (-2.10) (-1.80) (-2.29) (-2.25) 

สรุป 5 กลุ่มสาระฯหลัก 37.83 35.12 36.72 34.66 34.49 36.86 33.84 35.65 33.41 33.23 (-0.97) (-1.28) (-1.07) (-1.24) (-1.26) 

ประเทศ
วิชา

O-NET 59 ผลการพฒันาเพิ่ม(+)/ลด(-)

จังหวัด
สังกัด ประเทศ

O-NET 60

จังหวัด
สังกัด ประเทศ

จังหวัด
สังกัด

 
 

 

 
 
ตารางท่ี 28   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  มัธยมศึกษา เขต 35    
  

ดีมาก ดี พอใช้ ควรประเมนิ รบัรอง ไมร่บัรอง

1 ล าพนู 1 14  -  - 15 0

2 ล าปาง 3 26 1  - 27 3

4 40 1  - 42 3

8.89 88.89 2.22  - 93.33 6.67

รวม

ร้อยละ

ที่ จงัหวัด
ผลการประเมนิ (จ านวนโรงเรยีน) สรปุผล
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจดัการศึกษา 

 
 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 35 
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
ที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ที่มุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อ 
ผลการด าเนินงาน 
   5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการ 
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

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 
การบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
   5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
   6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
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ค่านิยมองค์กร 

   “ S-STAR ” 

S : System  =  ท างานเป็นระบบ 

S : Service Mind =  มีจิตบริการ 

T : Teamwork  =  ท างานเป็นทีม 

A : Accountability =  มีความรับผิดชอบ 

R : Real Moral  =  มีคุณธรรม 

 
กลยุทธ ์
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

1. ส่งเสริมความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สบืสานพระราชปณธิานและ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา มีการบูรณาการ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธปิไตย ความสามัคคี 
สมานฉนัท์ สนัติวิธี ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธปิไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ 
สันติวิธี ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผา่นหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และความเปน็พลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และความเปน็พลเมือง 
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กลยุทธ์ที่ 1  (ต่อ) 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านยิมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านยิม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง 
ในรูปแบบตา่งๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนพืน้ทีสู่งในถิ่น
ทุรกันดาร 

6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพ และ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเปน็
และความต้องการของผู้เรียน ชมุชน ท้องถิ่น และสงัคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษา
อาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียน 
การสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและ
ประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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กลยุทธ์ที่ 2  (ต่อ) 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านคล่องเขียน
คล่อง และใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม 
ช่วงวัย 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน และใช้ทักษะในการสือ่สารภาษาไทยอย่าง
สร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

2.2 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน 

2.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะ
กระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

8. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีคะแนน O-Net ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละ
กลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
9. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิ เคราะห์  
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจติวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 

2.6 สนบัสนนุการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิง่อ านวยความสะดวกที่
หลากหลายรวมทั้งการพฒันาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลติ จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

2.7 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับ 
วิชาสามัญ เชน่ ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตร
ระยะสั้น 
 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.8 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

14. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเปน็
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการสง่เสริม สนบัสนุน และพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อ
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  (ต่อ) 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for International Student 
Assessment) 

16. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment) สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ 
ในด้านตา่งๆ 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ 
เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : STEM Education) 
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกบัประเทศไทย 4.0 

18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู ้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ 
ประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
4.1 ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 19. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

มีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
20. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีผลงานวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัย 
ในชั้นเรียน 

21. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีวิจัยในชัน้เรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยงกับ 
การเลื่อนวิทยฐานะในรปูแบบทีห่ลากหลาย เช่น TEPE 
Online (Teachers and Educational Personals 
Enhancement Based on Mission and Functional 
Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ฯลฯ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาผา่นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทนัสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรปูแบบ
ที่หลากหลาย 
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กลยุทธ์ที่ 3  (ต่อ) 
 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสทิธิภาพ 
โดยเชื่อมโยงกับหนว่ยงานที่เก่ียวข้องในการก าหนด  
การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง 
การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลงัใจในการท างาน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
มีแผนอัตราก าลงัในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรง
ความต้องการของสถานศึกษา 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
มีระบบการประเมินและการพฒันาครูผูช้่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความสุขในการปฏบิัติงาน 

 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทกุคนให้ได้รับโอกาสในการ
เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรวยัเรียนภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบ
คุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม 
ศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.1 ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาสทีไ่ม่อยู่ในทะเบียนราษฏร์ 
เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ 
ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เปน็ต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนบัสนุน ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาที่เหมาะสม เตม็ตามศักยภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 4  (ต่อ) 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถงึ เช่น  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผา่นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนบัสนุน 
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศกึษาอย่างทั่วถึง 

 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนนิชีวิต 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนนุการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีด่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนตา่ง ๆ ในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 
1  เครือข่ายขึ้นไป 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่าย 
ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1  
เครือข่ายขึ้นไป 
 

 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

45 

 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณ
เพือ่การบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ มีการก ากับ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคา่ใช้จา่ย
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
จัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณสอดคล้องแนวทาง 
การด าเนินงาน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จา่ย
งบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา  
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด
การศึกษา 
6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ตามบริบทของพื้นที่ เชน่ โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบ้้าน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียน
มาตรฐานสากล ฯลฯ 

7. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาแต่ละประเภท 
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ให้เข้มแข็ง 

8. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธผิล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และ 
องค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

9. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ ์
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กลยุทธ์ที่ 6 (ต่อ) 
 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้พืน้ที ่
เป็นฐาน (Area-base Management) 

11. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

12. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
มีการบูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสทิธิภาพการ
จัดการศึกษา ศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีเครือข่าย 
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

2.4 ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยนื 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วม 
ด้วยพลังประชารัฐ 
 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนบัสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การก ากับดูแล ตลอดจน
การมสี่วนร่วมรับผดิชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

15. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ส่งเสริม สนบัสนุน ผูป้กครอง ชมุชน สงัคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับ
ดูแล ตลอดจนการมสี่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนนุ 
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนกัในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบนัหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

17. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
มีการประสานข้อมูลกับสถาบนั หรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
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ความเชื่อมโยงระหวา่งยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ยทุธศาสตร์แผนการศกึษาแห่งชาติ  
จุดเน้นเชิงนโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตรส์ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

และกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ จุดเน้นที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น  247,249,518.50  บาท ดังนี้ 
 
ตารางที่ 29  เปรยีบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2561  
                ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 
 

รายการ ปีงบประมาณ 
2560 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปีงบประมาณ 
2561 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 16,918,440 16.07 17,819,880 7.21 901,440 5.06 
งบด าเนนิงาน 55,505,114 52.72 51,675,245 20.90 -3,829,869 -7.41 
งบลงทนุ 31,886,800 30.28 28,379,011.50 11.62 -3,147,788.50 -10.95 
งบอุดหนนุ 938,000 0.93 148,749,597 60.16 147,811,597 99.37 
งบรายจ่ายอืน่ - - 265,785 0.11 265,785 100 

รวม 105,293,354 100 247,249,518.50 100   
 

แหล่งที่มา  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 35 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยก าหนด
กิจกรรม โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือสนองรับต่อยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 
ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
โครงการ    ค่ายสรา้งสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ : นายลัญจกร   ผลวัฒนะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

1) วางแผนการด าเนินการ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้สภานักเรียน และองค์ความรู้อ่ืนๆที่เป็น
ประโยชน์แก่คณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้าร่วมค่าย โดยได้ข้อสรุป ก าหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 
– 1 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กิจกรรมที่น ามาส่งเสริมคณะกรรมการสภานักเรียนที่เข้า
ร่วมค่ายดังนี้  

- กิจกรรมฐานองค์ความรู้สภานักเรียน (3 ฐานเวียน) (รูปแบบและเทคนิคการประชุมสภานักเรียน , 
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน) 

- การถ่ายทอดประสบการณ์จากสภาพ่ีสู่สภาน้อง 
- ชาวสภาขับข่ีปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน 
- กิจกรรม Night Adventure  
- คุณธรรมส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน 
- สภานักเรียนกับการจัดการขยะตามแนวทาง 3R  
- การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
- ชาวสภาเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามพระราชด าริฯสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กิจกรรมแถลงนโยบายพรรค และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- กิจกรรมแคมป์ไฟสภานักเรียน 
- การเคลื่อนไหวและการดูแลสุขภาพ 
- จิตอาสาส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน 
2) ด าเนินการจัดค่ายตามก าหนดการ 
3)  สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  คณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน  รวม 90 คน 
 

เชิงคุณภาพ 

 จากการด าเนินการกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2561 ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
วิทยา พบว่า  ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายมีความพึงพอใจในกิจกรรมฐาน ฐานองค์ความรู้สภา
นักเรียน (3 ฐานเวียน ได้แก่ รูปแบบและเทคนิคการประชุมสภานักเรียน, ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
และการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน) เฉลี่ยทุกประเด็น อยู่ที่ (=4.39) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรม
การถ่ายทอดประสบการณ์จากสภาพ่ีสู่สภาน้อง เฉลี่ยทุกประเด็น อยู่ที่ (=4.38) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมชาวสภาขับขี่ปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.32) ซึ่งอยู่ในระดับดี  
มีความพึงพอใจในกิจกรรม Night Adventure (ผจญภัยภาคกลางคืน) เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.43) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรมส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.05)  
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ซึ่งอยู่ในระดับดี  มีความพึงพอใจในกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการขยะตามแนวทาง 3 R เฉลี่ยทุกประเด็น 
อยู่ที่ (=4.41) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมการใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฉลี่ย 
ทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.00) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมชาวสภาเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลี่ย  
ทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.26) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจในกิจกรรมแถลงนโยบายพรรค และการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่  (=4.52) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีความ
พึงพอใจในกิจกรรมแค้มป์ไฟสภานักเรียน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.66) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีความพึงพอใจ  
ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการดูแลสุขภาพ เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.16) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีความพึงพอใจ  
ในกิจกรรมจิตอาสาส าหรับคณะกรรมการสภานักเรียน เฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ที่ (=4.53) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เห็นว่า
ค่ายแห่งนี้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนต่างโรงเรียนอยู่ที่ (=4.72) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมาก มีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเฉลี่ยทุกประเด็นอยู่ท่ี (=4.13) ซึ่งอยู่ในระดับดี 

ปัญหา/ อุปสรรค 
        - 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสภานักเรียน
ให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน และเป็นเวทีที่ให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
เป็นเวทีเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   จัดกิจกรรมชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววศินี วนรัตน์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด จึงได้จัดท าโครงการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโดยอาศัย
กลุ่มแกนน านักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เพ่ือเป็นพลังในการสร้าง
กระแสและสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลท าให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติด อันจะน าสู่ 
การเป็นชุมชน สังคมที่ปลอดยาเสพติด 
  โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

2. พัฒนานักเรียนแกนน าให้มีความรู้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดทุกประเภทสามารถป้องกันตนเองได้
และขยายผลไปสู่สมาชิกชมรม 

3. พัฒนาสมาชิกชมรมให้มีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม สร้างสรรค์และสามารถน าเสนอผลงาน
ของชมรมได้ด้วยความภาคภูมิใจ 
 

มีกิจกรรมและการด าเนินงานดังนี้ 
 1. ประชุมคณะท างานจัดกิจกรรม 
 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 3. สนับสนุนโรงเรียนที่ต้องการเข้าแข่งขัน TO BE NUMBER ONEระดับภาค/ประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 1. นักเรียนแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จ านวน 90 คน ครูที่ปรึกษา 45 คน 
 2. โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค/ประเทศ จ านวน 4 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

 1. สมาชิกชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท ากิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
ในสถานศึกษา 
 2. สมาชิกชมรมมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและ
สามารถป้องกันตนเองได้ 
 3. สมาชิกชมรมสามารถแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถน าเสนอผลงานของชมรมได้
ด้วยความภาคภูมิใจ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
  1. บางโรงเรียนมีสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE น้อย เนื่องจากอยู่ห่างไกล และขาดการรับรู้
เข้าใจที่ถูกต้อง ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE  
  2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อย ท าให้การจัดอบรมมีระยะเวลาสั้นเกินไป  
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 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  จัดสรรงบประมาณให้มากข้ึนเพ่ือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จะได้จัดสรรให้โรงเรียนต่อไป 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ อบรมนักเรียนแกนน า  วัยเรียน วัยใส  ห่วงใยสุขภาพ 
ผู้รับผิดชอบ : นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดท าโครงการอบรมนักเรียนแกนน า  วัยเรียน  
วัยใส  ห่วงใยสุขภาพ ขึ้นเนื่องจาก  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิตในสังคม 
จากครอบครัวขยาย กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ท าให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพ
นอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม 
ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ท าให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วย 
สิ่งเร้า  เช่น สื่อลามกในโลกอินเตอร์เน็ต  สิ่งเหล่านี้มีผลท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  
ด้วยการขาดวุฒิภาวะและทักษะในการควบคุมอารมณ์ ทางเพศของตนเอง  เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลา  
ที่ไม่เหมาะสม และขาดความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ปัญหาแม่วัยรุ่น
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ นับเป็นปัญหาที่ส าคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไข จากข้อมูลที่ผ่านมาของรายงาน
จากยูนิเชฟ (UNICEF) เมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่า แม่วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 ปี ของไทย มีจ านวนสูงถึง 150,000 คน 
ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และจากผลการส ารวจในครั้งนี้ก็พบว่า เยาวชนมีความรู้เรื่อง เพศศึกษา  การคุมก าเนิด 
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับที่ต่ ามาก ซึ่งยังมีการรับรู้เรื่องเพศไม่ถูกต้อง เช่นการนับระยะ
ปลอดภัยหน้า7 หลัง7 เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ เป็นต้น ส าหรับอัตราการคลอดบุตรของแม่วัยรุ่น อายุต่ ากว่า 20 ปี 
วันละ 336 ราย เฉลี่ยปีละ 122,640 และพบว่ามีแม่วัยรุ่นอายุน้อยลงเรื่อยๆ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงจัดท าโครงการให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา 
และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพ่ือน  
เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหา  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินงานตามโครงการอบรบนักเรียนแกนน า   
วัยเรียน วัยใส  ห่วงใยสุขภาพ  ในวันที่ 10  มิถุนายน  2561  เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมปันเจิง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ืออบรมนักเรียนแกนน าของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 100 คน 
โดยเชิญวิทยากรจากมูลนิธิรักษ์ไทย มาให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อเรื่องเป้าหมายชีวิต  สถานการณ์ท้องในวัยรุ่น  
อนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น เพศต้องพูดจินตนาการรัก วิเคราะห์กรณีศึกษา ท้องในวัยรุ่น  ทางเลือกที่ปลอดภัย  
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของวัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์  
ที่เก่ียวข้องกับเพศศึกษา และตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้คุณค่าของตนเอง 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35   จ านวน  100  คน 

เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
  2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องเพศ 
  3. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 
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ปัญหา/ อุปสรรค 
          นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นยังขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น 
วัยรุ่นบางคนไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ท าให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกาย และไม่ได้รับอาหารเสริม บุตรของแม่วัยรุ่น
มักประสบปัญหาสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง น้ าหนักน้อย บางรายหาทางออก โดยวิธีการท าแท้ง ผลจากการ  
ท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย อาจท าให้เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ บางรายก็ต้องออกจากโรงเรียน 
เนื่องจากอับอายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
           ควรจัดให้ความรู้กับเยาวชนในโรงเรียน เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศ
ของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพ่ือน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหา 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศศิกมล   ก๋าหล้า  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
แนวทางการด าเนินงาน 

  1. ส ารวจสภาพปัญหา โดยนักจิตวิทยาได้จัดท าแบบส ารวจปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนในโรงเรียน เพื่อด าเนินการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35  
  2. เสนอโครงการ จากผลการส ารวจปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน  
ได้คัดเลือกโรงเรียนจากแบบส ารวจฯ เพ่ือลงพ้ืนที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียน
เมืองมายวิทยา 2) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 3) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 4) โรงเรียนทาขุมเงิ นวิทยาคาร                  
5) โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 6) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 7) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
  3. ลงพื้นที่โรงเรียน นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องลงพื้นที่โรงเรียน โรงเรียนละ 4-5 ครั้ง เพ่ือดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการให้ค าปรึกษานักเรียน
รายบุคคล การบ าบัดรักษา และการประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญานักเรียน ( IQ) เพ่ือเป็นแนวทางให้ครู
หรือผู้ดูแลใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลของนักเรียน (IEP) 
  4. วางแผนการช่วยเหลือ วางแผนร่วมกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
และปรับพฤติกรรมนักเรียน (กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์รุนแรง จะมี
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล เพื่อส่งต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม) 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จ านวน 50 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  2. นักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในกรณีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  โดยการสังเกต
พฤติกรรมจากครูที่ปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ครอบครัว  โรงเรียน และโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการดูแลและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

ปัญหา/ อุปสรรค 
        - 

 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 

       - 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   พัฒนาบุคลากรเพ่ือน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน 
ผู้รับผิดชอบ : นางวัชรี   สิทธิวงศ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน้อมน าศาสตร์
พระราชาไปสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยการน้อมน าศาสตร์
พระราชามาสู่การประพฤติปฏิบัติตน และใช้เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา 
ดูงาน มีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์กว้างไกล สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยรูปแบบของการประชุม เห็นชอบให้จัดท า โครงการพัฒนาบุคลากร 

ในสังกัด (ส านักงาน) โดยเน้นการน้อมน าศาสตร์พระราชามาสู่การประพฤติปฏิบัติตนและ ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการ หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติตามหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด าริในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนหลักการทรงงาน โดยน าไปประยุกต์ใช้ในภาพรวมในการท างานอย่างครบถ้วน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติงานแล้ว จึงจะ
สามารถพ่ึงตนเอง และพร้อมแบ่งปันสู่สังคมได้ จึงได้จัดท าแบบส ารวจและระดมความคิดเห็นตามแบบฟอร์ม 
ที่ก าหนด เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
  2. ขออนุมัติโครงการ  

เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการขออนุมัติหลักการด าเนินงานโครงการ                         
โดยเขียนภาพรวมของโครงการทั้งหมด ครอบคลุมทุกกิจกรรมของโครงการที่จะต้องเนินการ อธิบายหลักการ
เหตุผล วัตถุประสงค์ ของโครงการ ก าหนดผู้เข้ารับการพัฒนา  จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา  หลักสูตรการพัฒนา 
ระยะเวลา ก าหนดการ สถานที่ วิทยากร งบประมาณค่าใช้จ่าย รูปแบบ/กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนา  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมวางแผน จัดท าหลักสูตร  
  หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการและอนุมัติให้ใช้เงินแล้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และจัดท าหลักสูตรในการพัฒนา  
ในขั้นตอนการเตรียมการก่อนด าเนินการพัฒนาขั้นตอนต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปพร้อม ๆ กันได้  เช่น  
เตรียมการด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการด้านพิธีการ  ด้านประชาสัมพันธ์  การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น 
               1) จัดท าหลักสูตร  เป็นการก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติ                  
ในเรื่องการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ  เทคนิค วิธีการ และจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใดรวมถึง 
การก าหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือจะท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ตามวัตถุประสงค ์ ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหา จ านวน 5 หน่วย ดังนี้ 
  - หน่วยที่ 1 สร้างความตระหนักความส าคัญของการน้อมน าศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน                                 
เพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กร  
  - หน่วยที่ 2 การน าหลักการทรงงานสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กรในภาค
ราชการ 
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  - หน่วยที่ 3 การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร 
  - หน่วยที่ 4 การศึกษาดูงานตามรอยพระบาทศึกษาศาสตร์พระราชา 
  - หน่วยที่ 5 การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาตนเองและองค์กร 
 2) จัดท าก าหนดการ โดยก าหนดหัวข้อใดควรจะท าการพัฒนาก่อน และหลัง ซึ่งจะท าให้ ผู้เข้ารับ 
การพัฒนาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ประสานวิทยากร พิจารณาก าหนดตัวบุคคลที่เหมาะสมเชิญเป็นวิทยากรในการพัฒนาส าหรับ 
แต่ละหัวข้อ โดยแจ้ง ให้วิทยากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ หัวข้อ เทคนิค การพัฒนาตลอดจน คุณสมบัติ
และ จ านวนของผู้เข้ารับการพัฒนา วัน เวลา และสถานที่  
 4) จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดการพัฒนา  ได้แก่ สื่อ เอกสารประกอบการบรรยาย 
PowerPoint, DVD  ฯลฯ  เอกสาร อุปกรณ์ ส าหรับแจกผู้เข้ารับการพัฒนา และที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่ม
อภิปราย/ฝึกปฏิบัติ  PLC                      
   5) จัดท าใบงานแบบประเมินผลก่อน และหลัง การพัฒนา  
   6) ติดต่อประสานจองสถานที่ โดยพิจารณาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ก าหนดในหลักสูตร 
ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องประชุม สถานที่ท ากิจกรรม  ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  โดยส ารวจก่อนการ
พัฒนาโดยค านึงถึงงบประมาณ เนื้อหาที่พัฒนา สถานที่ที่พัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาความรู้ที่จะพัฒนา 
โดยโครงการนี้ต้องการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน จึงเลือกสถานที่
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ โดยเลือกโครงการชั่งหัวมัน ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจะได้น า
ผู้เข้ารับการพัฒนาไปดูและได้สัมผัสเห็นของจริง  
  4. ประสานงาน แจ้งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนา  
  1) ท าบันทึกข้อความภายในแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา โดยแนบก าหนดการ โครงการ รายละเอียด ฯลฯ 
 2) ท าหนังสือขอน าคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ  จังหวัดเพชรบุรี  
โดยแจ้งวัน เวลา จ านวนคน ผู้ประสานงาน วัตถุประสงค์ในการดูงาน ฯลฯ   
  5. ด าเนินการพัฒนาจัดกิจกรรมการพัฒนา เป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1  อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  กิจกรรมที่ 2 อบรม/สัมมนา ณ จังหวัดเพชรบุรี และ ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ  
  6. การวัดและประเมินผล ประเมินตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย ดังนี้ 
  6.1 เกณฑ์และเป้าหมายการประเมิน 
 1) เข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของระยะเวลาตามกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
 2) มีความรู้และเข้าใจจากแบบทดสอบหลังกิจกรรมผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
  1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน –  หลัง กิจกรรม  
            2) แบบบันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จากการสังเกตระหว่างกิจกรรม 
 3) แบบสรุปผลการประเมินคะแนนกลุ่ม 
          4) แบบประกาศผลการประเมินคะแนนรวม 
       6.3 วิธีการประเมินผล 
 1) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อน – หลัง กิจกรรม 
 2) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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  7. สรุปและรายงานผล  โดยได้จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  กิจกรรมที่ 1 อบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพ น้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ   ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีผู้เข้าร่วม  จ านวน  57  คน  

  กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ ณ จังหวัดเพชรบุรี   มีผู้เข้าร่วม จ านวน 38  
คน 
เชิงคุณภาพ 

  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีองค์ความรู้ สามารถประพฤติ  
ปฏิบัติตน  โดยการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ และ
โลกทัศน์กว้างไกล สามารถน าความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาอุปสรรค 

  กิจกรรมที่ 2 ในการศึกษาดูงานจ านวนบุคลากรมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วน 

ข้อเสนอแนะ 
  การสร้างองค์กรแห่งความสุขหรือ Happy Workplace คือการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย                       
เพ่ือให้คนในองค์กร มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และน าพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มีหลายรูปแบบ                        
เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ การเข้ารับการฝึกอบรม การประชุม การสัมมนา                                     
การให้ศึกษาต่อ การเชิญวิทยากรมาบรรยาย ฯลฯ  เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง                              
และพัฒนางาน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้คงอยู่ ท่ามกลางกระแส 
การแข่งขัน และเป็นปัจจัยน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และก้าวสู่ การเป็นองค์กรชั้นน าได้อย่างประสบความส าเร็จ 
  การศึกษาดูงานหมายถึงการมอบหมายให้บุคลากรไปสังเกตการณ์  การกระท า หรือบุคคลที่ต้องการ  
ในสถานที่เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือ วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง ในช่วงเวลาสั้นๆ และเป็นกิจกรรมหนึ่ง  
ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์  การเรียนรู้ ใหม่ รูปแบบการท างานที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice)         

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

60 

 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ : นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2561  ขึ้นเนื่องจากปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของ
ทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษา
จึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  วิชาชีพ และมี
สุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้
เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
35 (ล าปาง-ล าพูน) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ( ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่ง
ศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้
ความรู้ ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยก าหนดจัดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคัดเลือกตัวแทน
เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางได้สนับสนุนงบประมาณ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  โดยส่งเสริมสนับสนุนการประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดท าโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2561 นี้ขึ้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินงานตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที 10 – 17  กันยายน  2561 รายละเอียดดังนี้ 

ปฏิทินการด าเนินงาน 
 - จังหวัดล าพูน  ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ วันที่ 17 กันยายน 2561 จ านวน 3 แห่ง  ดังนี้  
(1) โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  (2) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน  3) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม   
 - จังหวัดล าปาง  ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2561  ในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าวได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 10 กันยายน 
2561  ณ อาคารบุญชู ตรีทอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง            
             สถานที่แข่งขัน   ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนล าปางกัลยาณี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ   
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ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
35 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน และน าเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้านในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  3.  คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยมไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และระดับประเทศ 
 

เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และสามารถ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งกันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
          1. ไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
กรณีเชิญกรรมการตัดสินจากหน่วยงานภายนอก 
 2. บุคลากรในจังหวัดล าปางยังขาดกรรมการตัดสินที่มีศักยภาพด้านดนตรี, นาฏศิลป์, ศิลปะ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง 
 3. ผู้บริหารบางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ครูไปเป็นกรรมการตัดสิน 
 4. นักเรียนมาลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน  แต่ในวันแข่งขันนักเรียนมาไม่ครบตามจ านวนท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแข่งขัน 
 5. การประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ค่อนข้างก าหนดเวลาที่กระชันชิด 
 6. กรรมการตัดสินไม่เพียงพอ 
 7. คณะกรรมการตัดสินบางรายไม่ศึกษาเกณฑ์การตัดสินมาให้ละเอียดท าให้การตัดสินไม่เป็นไป  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 8. บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเอกชนบางโรง  ผู้บริหารบางโรงไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์  
การตัดสิน ท าให้ไม่ทราบรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันอย่างขัดเจน ท าให้การตัดสินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 9. การก าหนดวันแข่งขันฯ  ยากเนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีภารกิจมาก และตรงกับการจัดงานของสพม. 35  
 10. การประชุม Admin ล่าช้า ท าให้โรงเรียนขาดโอกาสในการลงทะเบียนหากก าหนดการประชุมเร็ว
กว่าเดิม  จะได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนการแข่งขันฯ 
 11. การเดินทางไปแข่งขันในระดับภาค  โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาในการเดินทางไปแข่งขันฯ  
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ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
1. สพม. เขต 35 ควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกรรมการตัดสินในกรณีที่ เชิญ

บุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการตัดสิน เช่น  กรรมการตัดสินภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี เป็นต้น 
2. ให้โรงเรียนสังกัดเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแข่งขันฯ 
3. สพม. เขต 35 ควรแจ้งการจัดสรรงบประมาณก่อนการแข่งขันฯ ประมาณเดือนมิถุนายน เพ่ือจะได้ 

มีเวลาในการวางแผนในการจัดการแข่งขันฯ  
4. สหวิทยาเขต ควรจัดประชุมเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งก าหนดการที่แน่นอนต้องรอให้ สพฐ. 

แจ้งปฏิทินการแข่งขัน 
5. การลงทะเบียนการแข่งขันควรลงทะเบียนประมาณเดือนมิถุนายน ของทุกปี 
6. ควรจัดพิธีเปิดในจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
7. ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปแข่งขันควรศึกษาเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียดนักเรียนจะได้ไม่เสียโอกาสในการ

แข่งขันฯ 
8. ควรจัดสรรเงินค่าใช้จ่ายส าหรับครูผู้ควบคุมนักเรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ พัฒนางานวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพิชญา    ค าปัน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้ตระหนักถึงความส าคัญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  มีนโยบายการด าเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายระทรวง
ศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย  
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกค นให้มี 
การพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้รับโอกาสในการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค รวมทั้งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตาม  
สายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้/กิจกรรม จ านวน 32 ศูนย์สาระ/กิจกรรม
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ โรงเรียนละ 13 คน เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ในเดือนมีนาคม 2561 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์สาระการเรียนรู้/
กิจกรรม จ านวน 32 ศูนย์ ตามแผนงาน/โครงการที่วางแผนไว้และเสนอให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้กับสหวิทยาเขต 
จ านวน 7 สหวิทยาเขต ส าหรับพัฒนาการนิเทศภายในระดับเครือข่าย 

     4. นิเทศ ก ากับติดตาม 
     5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  1. คณะกรรมการศูนย์สาระ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น  100 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยโรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ เลขาศูนย์สาระ/กิจกรรม และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 45 แห่งได้รับการพัฒนา 
  2. ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่ครูผู้นิเทศ โรงเรียนละ 8 คน โรงเรียน 45 แห่ง รวมจ านวนทั้งสิ้น 360 คน ได้รับ 
การพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 

  1. ศูนย์สาระ/กิจกรรมทุกศูนย์/กิจกรรม มี RoadMap/แผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  2. ครูผู้นิเทศที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ มีความรู้ความใจ เทคนิควิธีการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด  
การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถนิเทศชั้นเรียนได้ 
  3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
  ศูนย์สาระ/กิจกรรมทุกศูนย์/กิจกรรม มักจะจัดกิจกรรมการพัฒนาช่วงเวลาที่ใกล้จะปิดงบประมาณทั้งที่
ได้รับการแจ้งจัดสรรงบประมาณไปตั้งแต่ไตรมาสแรกๆ ของปีงบประมาณ 
 
 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  จัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นเพ่ือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จะได้จัดสรรให้โรงเรียนเป็นรายโรงเรียนส าหรับ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามบริบท และความต้องการต่อไป 

ภาพกิจกรรม 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศูนย์สาระการเรียน/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศ 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม. 35 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพิชญา    ค าปัน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ของระดับ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานทุกคนให้มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21 และเพ่ือเตรียมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรก าลังคนที่มีความสามารถแข่งขันได้ 
ในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือสร้างความตระหนัก สื่อสาร และความเข้าใจด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 โดยมีกจิกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ด้วยกระบวนการ PLC สู่การยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจ านวน 4 ครั้ง ณ ห้องปันเจิง สพม.35 
  2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์สาระการเรียนรู้/กิจกรรม จ านวน 30 ศูนย์สาระ/กิจกรรม/
ผู้รับผิดชอบงานนโยบายพิเศษด้วยกระบวนการ PLC สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 3. ประชุมสัมมนาวิชาการ/น าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถอดบทเรียน นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน (Show & Share SESA-35' 61) วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมน์ ล าพูน 

     4. นิเทศ ก ากับติดตาม 
     5. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนมีแผน/ กระบวนการน าไปพัฒนาการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ 
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จ านวน  45 โรงเรียน 
 2. ศูนย์สาระการเรียนรู้/ กิจกรรม จ านวน 30 ศูนย์สาระ/ กิจกรรม มีแผน /โครงการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3. โรงเรียนมีผลงาน นวัตกรรมของโรงเรียนครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

เชิงคุณภาพ 

    1. โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนานักเรียน ที่ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
เต็มตามศักยภาพ 
  2. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายใน เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 3. ครูได้รับการพัฒนาและมีผลงาน/ นวัตกรรมส าหรับพัฒนาผู้เรียนครบทุกโรงเรียน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
 เวลากระชั้นชิดในการเตรียมวางแผน 

ข้อเสนอแนะ     
  ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น   เพ่ือที่ส านักงานเขตพ้ืนที่จะได้จัดสรรให้โรงเรียนพัฒนาตาม 
ความต้องการต่อไป 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประชุม PLC รองวิชาการ จ านวน 4 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม show and share วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมน์ล าพูน 
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โครงการ     พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :        นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  1. งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
          1) ขั้นวางแผน โดยสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ โดยจัดประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากร
ทุกคนในโรงเรียนที่ต้องรู้และตระหนักร่วมกันในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
      2) ขั้นด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  
      3) ขั้นปรับปรุง/พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
      4) ด าเนินการพัฒนา จัดท าเอกสารคู่มือรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา (SAR) 
   2. นิเทศ ติดตามก ากับให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์   
          1) วางแผนการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
            1.1 จัดท าเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     1.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    1.3 นิเทศ ติดตามการด าเนินระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา 
      2) วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารคู่มือรายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา (SAR) 
    2.1 รวบรวมวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯ รายสถานศึกษา 
    2.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตาม ตรวจสอบฯ ระดับเขตพ้ืนที่ 
      3) รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลไปใช้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและน าผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
          1) ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ.การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพ่ือขอรับการประเมินรวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษาในสังกัด  
          2) ส่งเสริม สนับสนุนถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
          3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดับ 
การศึกษา 
          4) นิเทศ ติดตามก ากับให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
         5) รวบรวมรายผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบันสะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

68 

 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
        1. สถานศึกษาในสังกัด สพม.35 จ านวน 45 โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบวงจร และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
        2.  สถานศึกษาในสังกัด สพม.35 จ านวน 45 โรงเรียนสามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามศักยภาพ และบริบทของแต่ละโรงเรียน  และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ  4 
เชิงคุณภาพ 
        1. สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 ร้อยละ 70  มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับดี และ ดีมาก โดยไม่มีระดับปรับปรุงและไม่มีโรงเรียนที่มีผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาลดลงกว่าเดิม     
        2. สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 สามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามศักยภาพ และบริบทของแต่ละโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จาก สมศ. รอบ  4 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  การด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญคือผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่สภาพปัจจุบันยังมีผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่ตระหนักและให้ความส าคัญ ยังมีการสั่ งการที่ให้รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ ด าเนินการ จึงส่งผลให้การด าเนินงานยังขาดประสิทธิภาพในสถานศึกษา
นั้นๆ ฉะนั้นหน่วยงานต้นสังกัดทั้งระดับ สพฐ./เขตพ้ืนที่ควรมีกลไกหรือมาตรการในการด าเนินการให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการสร้างความส าเร็จในการท างาน และยกย่องชูเกียรติ 

ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ : นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

  1. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมอบหมาย
หน้าที่ให้แต่ละบุคลากรจากสหวิทยาเขต และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน  
  2. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายจัดประชุมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการ 

  3. จัดสถานที่ในการประชุมสัมมนาฯ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  4. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์แก่
ราชการ วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ล าปาง และ หอประชุมพัฒนวิทย์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ล าปาง  
  5. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าวน 351 คน ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และสามารถพัฒนา
ทักษะกระบวนการท างานได้อย่างมีคุณภาพ 

  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
จ านวน 125 คน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ปัญหา/ อุปสรรค 
 งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
 มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ควรจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในโครงการประชุมสัมมนาฯ เพ่ิมขึ้น 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
   และการบริหารพัดสุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา 
   ในสังกัด”  
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
 การบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการเป็นระบบ
การด าเนินงานที่ต้องอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เคร่งครัด ดังนั้น หากไม่มีการวางระบบบริหาร
จัดการที่ดี อาจมีความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกระดับจากการติดตามการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี 
พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 โรง พบว่ายังมีปัญหา
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการจัดท าบัญชี ที่ยังล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ 
ในปัจจุบัน อันมีรายละเอียดวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติ สาระส าคัญ ที่แตกต่างไปจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านพัดสุและผู้ที่เกี่ยวข้องจึ งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ก าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อ
การจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้เกี่ยวของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด” เพ่ือให้ความรู้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ถูกต้อง และครบถ้วน  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 80 คน (ส าหรับโรงเรียนสังกัดจังหวัดล าพูน) 

เชิงคุณภาพ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ของสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง  
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาลและ
สถานศึกษาบริหารจัดการงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
 

 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

71 

 

ปัญหา/ อุปสรรค 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 45 โรง จังหวัดล าปาง 
30 โรง และจังหวัดล าพูน 15 โรง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีจ านวน
จ ากัด และมีภาระงานในด้านการสอนเป็นหลัก ซึ่งงานด้านพัสดุเป็นงานที่ได้รั บมอบหมายอีกงานหนึ่ง  
โดยข้าราชการครูไม่มีความรู้ ความสามารถทางการงานพัสดุ ซึ่งงานด้านพัสดุต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในกรณี
ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานด้านพัดสุ ขอย้ายเพ่ือไปด ารงต าแหน่งใหม่ สถานศึกษาต้องขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุ จึงต้องแต่งตั้งข้าราชการครูที่ย้ายมาใหม่หรือได้มอบหมายงานด้านพัสดุ และยังขาดความรู้ความสามารถ
ในด้านพัสด ุ

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นมานั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 
45 โรง บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ ดังนั้น เ พ่ือให้ 
การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้อง ควรด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางส าหรับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพัสดุ ด าเนินการออกนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติด้านการเงิน พัสดุ และบัญชี 
ของสถานศึกษาในสังกัด   

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ การด าเนินการเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุและท่ีดินประเภทอ่ืนของสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืน ฉบับ พ.ศ.2560 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นคู่มือ  
แนวทางการปฏิบัติในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่อยู่ใน 
ความครอบครองของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลและอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคลคล 
เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 45 โรงประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดล าปาง 30 โรง โรงเรียนในจังหวัดล าพูน 15 โรง ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งปัจจุบัน
โรงเรียนในสังกัดบางแห่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ของ สปก. และสาธารณะประโยชน์ และยังไม่มี
เอกสารหลักฐานการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาอย่างถูกต้อง ประกอบกับทุกปี ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด าเนินการส ารวจ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ด าเนินการขออนุญาตใช้ให้ถูกต้อง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงด าเนินการโครงการ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืนของสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรง มีเอกสาร
หลักฐานการใช้ที่ราชพัสดุและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความ ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุและที่ดิน
ประเภทอ่ืน อย่างถูกต้อง  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน บุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 145 คน  
เชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน บุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความรู้ความเข้าใจ และน าไปปรับปรุงแก้ไขเอกสารทางด้าน
การขอใช้ การส่งคืน การขุดดิน การตัดไม้ การให้เช่าในที่ราชพัสดุและที่มิใช่ที่ราชพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้  

ปัญหา/ อุปสรรค 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลฝ่ายอาคารสถานที่ของโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน บุคลากร 
ที่ต้องดูแลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่วนใหญ่ด าเนินการ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง  การขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การเก็บหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเวลาได้ผ่านมานานและไม่สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องได้ และได้มีการปรับเปลี่ยน การย้าย
ของบุคลากรของโรงเรียน และระเบียบได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
 การด าเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืนของสถานศึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร เกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอ่ืน การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กรณีการขอใช้  
การส่งคืน การขุดดิน (ขุดสระ) การตัดต้นไม้  การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดิน สปก. และที่ดิน
ประเภทอ่ืน การน าที่ราชพัสดุให้เอกชนเช่าพ้ืนที่ การน าอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การขออนุญาต 
การรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการจ าหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนราชพัสดุ เพ่ือเพ่ิมความรู้  
ในช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ของส านักงานเขตฯ ทางกลุ่มไลน์ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
                   ประจ าปี 2561 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวระพีพันธ์   กันธิมา กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่า
สายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปันเจิง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560 จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 122 คน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  
           ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือราชการแจ้งเรื่องการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ชั้นสายสะพายและประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560 โดยแจ้งว่าทรงพระกรุณา  
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อมให้ จั ดส่ ง เครื่ อง ราช อิสริ ยาภรณ์ ทุ กชั้ นตรา ไปยั งผู้ ไ ด้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกันคืนจากผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นตรา
สูงขึ้นทุกรายให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าส่งส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
หรือให้ชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองท่ีไม่สามารถส่งคืนได้ 
  2. หากผู้รับพระราชทานรายใดไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองในตระกูลเดียวกัน
หรือไม่ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองดังกล่าวโดยให้แจ้งยืนยันเป็นหลักฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับรองและน ามาเป็นหลักฐานในวันมอบ 
  3. มอบหมายให้ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากเจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ณ ส านักงานกษาปณ์ กรมธนารักษ์อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
  4. กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองหรือชดใช้ราคา
แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพิ่มเติมภายหลังก าหนดการรับมอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
จะรวบรวมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณา
จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ต่อไป 
  5. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการ พิจารณาด าเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ต่อหน้าพระบรมฉายารักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติ ตามข้ันตอนการปฏิบัติ 
  6 .  ให้ ผู้ ไ ด้ รั บการจ่ าย เครื่ อ ง ราช อิสริ ย าภรณ์ล งลายมื อชื่ อ ในแบบบัญชี ผู้ ไ ด้ รั บการจ่ าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแบบ ฐน 2 แล้วรวบรวมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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กิจกรรมที่ 2 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาจัดสรรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในส านักงาน และโรงเรียนในสังกัด  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือจัดงานพิธี  
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2561เพ่ือประชุม
วางแผน การจัดพิธี เช่น เตรียมการด้านพิธีการ ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ จัดจ้าง  อุปกรณ์ตกแต่งเวทีสถานที่ ฯลฯ 

 3. จัดท าก าหนดการ แผนผัง พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าชั้นสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยแจ้งให้ผู้เข้ารับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยารภรณ์ และผู้เข้าร่วมพิธีแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว 
   4. ประสานงาน แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่ประสงค์เข้ารับมอบพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา เข้ารับมอบพระราชทาน โดยให้ส่ง  
แบบตอบรับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 1) ท าบันทึกข้อความภายในแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  โดยแนบ
ก าหนดการรายละเอียด ฯลฯ 
 2) ท าหนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด แจ้งให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์เข้ารับมอบ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส่งรายชื่อ โดยแนบก าหนดการ รายละเอียด ฯลฯ 
           5. จัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  1)  ตรวจสอบรายชื่ อ ข้ า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ได้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
  2) แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีรายชื่อทุกคน ทุกชั้นตรา ที่มีชื่อในราชกิจจานุเบกษา
ทราบ 
  3) แจ้งให้ผู้มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ทราบตามรายละเอียดและก าหนดการ 
 4) สรุปรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์รับเครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  ผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560 
จ านวน 122 คนและผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 70 คน 
 

เชิงคุณภาพ 

  ผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานต่าง ๆ โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 13.21 โดยประเด็นการประเมินที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนในการ
ประสานการเข้าร่วมงานพิธี รองลงมาคือ ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศน์/ ความชัดเจนของเสียง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 13.42 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ในการจัดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็น
ร้อยละ 14.77 บรรยากาศโดยรวมของการจัดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 15.23 ความชัดเจนของ
ข้อแนะน าในการซ้อมรับ เครื่องราชฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 15.78 การต้อนรับของเจ้าหน้าที่และ 
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กรรมการจัดงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คิดเป็นร้อยละ 15.78 ความเหมาะสมของขั้นตอนการรายงานตัว  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 15.41 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการซ้อมรับเครื่องราชฯ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 15.41 ความคล่องตัวของการถ่ายรูปหมู่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 คิดเป็นร้อยละ 22.60 
ความเหมาะสมของการบริการด้านน้ าดื่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 คิดเป็นร้อยละ 29.72 

ปัญหา/ อุปสรรค 
  1. บริเวณท่ีจอดรถไม่เพียงพอ หากมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

  2. ควรจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน 

  3. ผู้เข้ารับเครื่องราชฯ ยืนนาน ให้กระชับขั้นตอนการเดินรับจะดีเยี่ยม 

  4. การยืนรอนาน ควรจัดเก้าอ้ีให้นั่งส าหรับผู้เข้ารับเครื่องราชฯ 

  5. บริเวณท่ีรับลงทะเบียนรายงานตัวแคบ ควรจัดสถานที่ไว้รองรับอย่างเหมาะสมกับจ านวนบุคลากร 
 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  เห็นควรให้จัดพิธีฯ นี้ทุกปี เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ จัดท าข้อมูลสภาพอัตราก าลังครู ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : นางบุปผา อริยะสม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

แนวทางการด าเนินงาน 

  1. จัดประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานอัตราก าลังในสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบวิธีการคิดอัตราก าลังครู
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  และการคิดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
สังกัด สพฐ. เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการครู เมื่อได้รับการจัดสรร/เกลี่ยอัตราก าลังครู ทดแทนอัตราก าลังครู
ที่ได้สูญเสียจากการเกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออก 

  2. ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง, คณะกรรมการจัดสรร/เกลี่ย พนักงานราชการหรือครูอัตรา
จ้างสอน 

  3. ประชุมพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง เพ่ือรับทราบนโยบายของ สพฐ.  

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  1. จัดประชุมพนักงานราชการ/  ครูอัตราจ้างสอน และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน  

เพ่ือรับทราบนโยบาย 

  2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ  
การพิจารณาจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ได้รับการจัดสรรคืนจาก สพฐ.เป็นการล่วงหน้า ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ , ก าหนดต าแหน่ง
เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการที่ สพฐ. ก าหนด ตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร จ านวน 56 อัตรา  
เพ่ือเสนอ อกศจ., กศจ. อนุมัติการจัดสรรและก าหนดต าแหน่ง ตามล าดับ   
  3. ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เป็นต าแหน่ง
ว่างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการเกลี่ยอัตราว่าง  จ านวน 29 อัตรา  เกลี่ยอัตราก าลังกรณีต าแหน่งคนครอง จ านวน  
3 อัตรา   
  4. ด าเนินการจัดสรร/ เกลี่ย อัตราพนักงานราชการ/ ครูอัตราจ้าง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดครูผู้สอน 
ตามมาตรฐานวิชาเอกท่ี สพฐ.ก าหนดจ านวน 1 อัตรา  

 

เชิงคุณภาพ 

  โรงเรียนในสังกัด สพม. 35 ได้รับการจัดสรรคืนต าแหน่งบริหารสถานศึกษา, ต าแหน่งครูผู้สอน  
ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด, และต าแหน่งครูผู้สอน เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา และตามมาตรฐาน
วิชาเอกที่ สพฐ.ก าหนด จ านวนต าแหน่งทั้งสิ้น  88 อัตรา เพ่ือทดแทนอัตราข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการฯ 
ทดแทนอัตราว่างจากการลาออก, เสียชีวิต  และเป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ ชาติที่ท าให้มีครูผู้สอนตรงสาขา
วิชาเอก  

ปัญหา/ อุปสรรค 
  ต าแหน่งรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการฯ ที่ สพฐ. ก าหนดตามสาขาวิชาเอก ไม่มีนักศึกษาทุน
มาสมัครครบ และกรณีการใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าวต้องรอให้ สพฐ.แจ้งให้ใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าว ท าให้โรงเรียน
ขาดครูผู้สอน 
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 ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  - กรณีต าแหน่งรองรับนักศึกษาทุนฯ หากไม่มีผู้มาสมัคร แล้ว สพฐ. ควรรีบแจ้งให้ สพท. ใช้ต าแหน่งว่าง
ดังกล่าว เพื่อ สพท.จะได้ขอใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าวเสนอ อกศจ., กศจ. ตามล าดับต่อไป 

  - กรณีต าแหน่งรองรับนักศึกษาทุนฯ ในสาขาวิชาเอกที่ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา /
มาตรฐานวิชาเอกควรให้โอกาสนักศึกษาทุนฯในสาขาวิชาเอกดังกล่าว ได้บรรจุในกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน
ได้  เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาให้โรงเรียนได้มีครูตรงสาขาวิชาเอก 

  - องค์กรกลางควรคิดเกณฑ์อัตราก าลังครูส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก แยกเป็นกรณี  
 
ภาพกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่  4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
โครงการ พัฒนาบุคลากรและงานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและ 
งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560   
ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  โดยเชิญรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
(ฝ่ายกิจการนักเรียน) และครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ติดตามพัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ปฏิบัติงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลล าปาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 
และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องทักษะการให้ค าปรึกษา เทคนิคการพูดคุยกับผู้ปกครอง 
กระบวนการท างานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การพัฒนานวัตกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของสถานศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2561 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  1. บุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน 

  2. ผู้บริหารและครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในขอบข่ายงาน  
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลการปฏิบัติงานต่อกัน 
  3. เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปัญหา/ อุปสรรค 
  1. ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ปัญหาคือ ครูไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ห่างไกลจาก
โรงเรียน เนื่องจากปัญหาความไม่สงบ  
  2. ด้านการคัดกรองนักเรียน ปัญหาคือ ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนวิธีการคัดกรองนักเรียน  
  3. ด้านการส่งเสริมนักเรียน ปัญหาคือ กิจกรรมส่งเสริมไม่มีความหลากหลาย  
  4. ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ปัญหาคือ  ครูมีภาระงานรับผิดชอบมาก มีเวลาน้อยและจ ากัด  
จึงท าให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร  
  5. ด้านการส่งต่อนักเรียน ปัญหาคือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานส่งต่อ
ภายนอก 
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ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  1. ครูควรสังเกตนักเรียนถึงพฤติกรรมของนักเรียนหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็ควรหารือระหว่างครู
กับผู้ปกครอง 
  2. ควรให้ต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการคัดกรองนักเรียน 
  3. ควรมีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มากกว่านี้ และให้มีเกียรติบัตรหรือรางวัลให้แก่นักเรียนที่มี
ความประพฤติดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเป็นตัวอย่างที่ดีและคนอื่น 
  4. ควรจัดให้มีการอบรมครูที่ปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 

ภาพกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โครงการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สมพ. 35  
ผู้รับผิดชอบ : นางนภัสวรรณ   ทาไชยวงศ์ กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในสังกัด ในวันที่ 9 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมปันเจิง ผู้เข้ารับการอบรม 60 คน  โดยด าเนินการ ดังนี้  
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. เสนอโครงการ 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  3. อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง การเขียนข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ และส่งข่าว
ด้วยสมาร์ทโฟน การฝึกสร้าง Template OBEC LINE โดยวิทยากร นางสาวศิรินารถ หมูเทพ ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ และนางสุปราณี กิ่งก้ า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 1 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 60 คน 
 

เชิงคุณภาพ 

   1. เครือข่ายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและเครือข่าย ให้เกิดความเข้าใจอันดีน าไปสู่การ
ให้การยอมรับและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
   2. กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานเครือข่ายให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  เห็นควรพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด  
 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนลินา เลาสูง กลุ่มอ านวยการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
   1.1 ได้จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
  1.2 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.3 แผนงาน นโยบาย 
 2. วางแผนการด าเนินงาน 
   2.1 แต่งตั้งคณะท างานและประสานงาน ตามค าสั่ง สพม.35 211/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 
   2.2 แจ้งแนวทางการด าเนินงานให้สถานศึกษาและทุกกลุ่มทราบ 
  2.3 ประสานงานกับวิทยากร โดยการแจ้งรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายในการประชุม 
  2.4 จัดท าคู่มือการด าเนินงาน จ านวน 60 เล่ม โดยประสานขอข้อมูลจากวิทยากร 
  2.5 ประชุมคณะท างาน  
 3.  ด าเนินงานตามแผน 
   3.1 ด าเนินการประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35  
ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
 4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งสิ้น 60 คน ดังนี้ 
  1. บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 15 คน 
  2. บุคลากรของสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน จ านวน 45 คน 
 

เชิงคุณภาพ 

  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ และสามารถป้องกันและลด  
การผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งได้รับความเชื่อถือในการรายงานทางการเงินและรายงาน 
อ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ผู้บริหารและหัวหน้าฝายงานในสถานศึกษายังไม่ให้ความส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
  2. บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
  3. งบประมาณไม่เพียงในการด าเนินกิจกรรมฯ 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา 
  1. ควรเชิญหัวหน้าฝ่ายและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมทุกคน 
  2. ควรเพิ่มเอกสารคู่มือของระบบควบคุมภายใน 
  3. ควรเพิ่มบุคลากรที่รับผิดชอบมากกว่า 1 คน 
  4. ควรมีตัวอย่างของการจัดท ารายงานมากกว่านี้ 
  5. ควรเพิ่มงบประมาณในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 

ความคาดหวัง 
  1. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานการควบคุมภายใน 
  2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
  3. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
  4. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
  5. มีระบบการก ากับติดตามและประเมินผลที่เข้มแข็ง 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ประชุมสัมมนาประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวนลินา เลาสูง กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดโครงการประชุมสัมมนาประจ าเดือนผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา  
      - ได้จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
      - ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
      - แผนงาน นโยบาย 

  2. วางแผนการด าเนินงาน 
      - ก าหนดวันประชุมตลอดจนก าหนดสถานที่ โดยประสานงานกับ ผอ.สพม.35 หรือ รอง ผอ.สพม.
รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 35 
      - แต่งตั้งคณะท างานและประสานงาน  
      - แจ้งแนวทางการด าเนินงานให้สถานศึกษาและทุกกลุ่มทราบ  
      - แจ้งทุกกลุ่ม/หน่วย ส่งรายละเอียดวาระการประชุมให้ผู้รับผิดชอบ 
      - จัดท าวาระการประชุม  
      - ประชุมคณะท างาน  
 3. ด าเนินงานตามแผน 
      - ด าเนินการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้  
      1) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมปันเจิง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
      2) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 – 20  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เวียงเจดีย์วิทยา 
      3) ครั้งที่ 2/2561  วันที่ 9 - 10 เมษายน  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท- 
ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 
      4) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  
      5) ครั้งที่ 4/2561  วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

 4.  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 60 คน  
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เชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับทราบนโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา และได้ร่วม
ปรึกษาหารือในข้อราชการร่วมกัน และปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดงานราชการไม่สามารถจัดส่งรายละเอียดประกอบ
ประกอบการประชุมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามก าหนดเวลา 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งส่งตัวแทน
มาประชุมหากมีการหารือหรือข้อเสนอแนะไม่สามารถตัดสินใจได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา 
  1. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมสัมมนาไว้ล่วงหน้า 
  2. ก าหนดวันเวลาจัดส่งรายละเอียดประกอบการประชุมสัมมนาให้ชัดเจน 
  3. กรณีผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมฯ แทน 

ความคาดหวัง 
  1. สถานศึกษามีแนวทางการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง  
  3. สถานศึกษาส่งงานทุกอย่างให้ สพม.35 ได้ทันตามก าหนดเวลา 
  4. สถานศึกษาให้ความร่วมมือ ทุกกิจกรรมที่ สพม.35 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือ 
  5. สถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกระดับชั้น 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ พัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอริญา วงศ์ชัย ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญของวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ด้าน ICT เพ่ือมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
มีการจัดท าโครงการทุกปีงบประมาณ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ ให้บุคลากรในส านักงานฯ ได้รับการพัฒนากันทุกคน โดยมีรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
บรรยาย ให้ความรู้โดยวิทยากรจากบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของส านักงานฯ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 
  2. ส ารวจหัวข้อที่บุคลากรในส านักงานต้องการพัฒนา 
  3. ประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรการอบรม 
  4. จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ เอกสารที่ใช้ในการอบรม 
  5. ด าเนินการอบรม 
  6. ทดสอบความรู้ผู้เข้าอบรม 
  7. สรุปผลรายงานการอบรมเพ่ือพัฒนาต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ผลการด าเนินงาน พบว่า บุคลากรในส านักงานเข้ารับการอบรมโครงการ พัฒนาความรู้ด้าน ICT  
ให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 คน  

เชิงคุณภาพ 
 ผลการด าเนินงานพบว่า บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและ สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปฏิบัติในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร  

ปัญหา/ อุปสรรค 
1. ตัวบุคลากรมีงานท่ีต้องปฏิบัติในหน้าที่ปริมาณมาก จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างเต็มที่ 

 2. ผู้เข้าอบรมหลายคนยังขาดอุปกรณ์ในการเข้าอบรม เช่น โน๊ตบุ๊ค 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  1. ควรด าเนินการอบรมในวันหยุดราชการ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างเต็มที่ 
  2. กรณีผู้เข้าอบรมที่ไม่มีโน๊ตบุ๊ค ให้น าคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะมาใช้ก่อน 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนา 
                    คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ของ สพม. 35 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุวลี   สาค า กลุ่มนโยบายและแผน 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

  การจัดท านโยบายและแผนต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของชาติ หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มียุทธศาสตร์ระยะ20ปี (พ.ศ.2560–2579) เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 -2579) ซึ่งเป็นแผนระยะ
ยาว 20 ปี เป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ที่ 455/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) และจัดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดทิศทางการพัฒนา 
ขององค์กรให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) , ยุทธศาสตร์แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) , จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ด าเนินการขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ล าปาง จากนั้นด าเนินการเผยแพร่แผนในช่องทางต่างๆ เช่น จัดท ารูปเล่มให้ทุกกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จัดท าเป็นไฟล์ 
PDF วางไว้บนเว็บไซต์และส่งให้โรงเรียนในสังกัดผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MY OFFICE) 
 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
จ านวน 1 เล่ม 

 
เชิงคุณภาพ 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ20ปี (พ.ศ.2560–2579) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ  
(พ.ศ.2560-2579) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบริบทและ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และองค์กร 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
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ปัญหา/ อุปสรรค 
 1. นโยบายและแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัดล่าช้า 
 2. การจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการบริหารจัดการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ทราบวงเงิน  
ที่ชัดเจนท าให้ยากต่อการวางแผนการใช้จ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
 ใช้การทบทวนแผนในระหว่างปีงบประมาณเพ่ือปรับแผนที่ประมาณการไว้ก่อนให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา 
  - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ : นางศิริพันธ ์ ปิยะทัตทันธ์ กลุ่มอ านวยการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
  1. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมอบหมาย
หน้าที่ให้แต่ละบุคลากร รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน  
  2. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายจัดประชุมและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการ 
  3. จัดสถานที่ในการประชุมสัมมนาฯ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดการความรู้ฯ  วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทันใจ  
สพม. 35 
  5. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 58 คน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้
ร่วมกัน  
  2. บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจของตนเอง  
  3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

ปัญหา/ อุปสรรค  
- 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
 ควรจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในภาพรวมของกลุ่ม/หน่วย และน าเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สพม. 35 
http://www.secondary35.go.th 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

91 

 

โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา 
  - โครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาววศินี วนรัตน์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานโครงการเรียนรู้สู่สากล เพ่ือคัดเลือก
ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี  2561  ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน  
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เข้าแข่งขันในระดับสากล โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกให้ได้นักเรียนที่เป็นตัวแทน จากระดับเขตพ้ืนที่  
สู่ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จึงได้ด าเนินการการทดสอบตามโครงการสอบคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.  2561 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง-ล าพูน) 
  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 
  1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2561  
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถได้ร่วมแข่งขันสู่เวทีระดับสากล 
  มีกิจกรรมและการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เดือนตุลาคม 2560 - พฤศจิกายน 2560 
 2. สมัครผ่านระบบออนไลน์ รอบที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 
 3. สอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่ รอบท่ี 1 วันที่ 7 มกราคม 2561 
 4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 
 5. สอบแข่งขันรอบ 2 ระดับประเทศ วันที่ 22 มกราคม 2561 

 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

 นักเรียนสมัครสอบแข่งขัน จ านวน 812 คน 

เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ท าให้ได้เรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในด้านคณิตศาสตร์ 

ปัญหา/ อุปสรรค 
 งบประมาณส าหรับการจัดสอบไม่เพียงพอ 
 

 

 



          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

92 

 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
 จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดสอบเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา 
  - โครงการติดตามและปรับปรุงพัฒนาระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอริญา วงศ์ชัย ศูนยเ์ทคโนโลยีและสารสนเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
MOENeT ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561  ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจช่วยเหลือสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดสามารถมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกโรงเรียนโดยเร็วที่สุด และให้รวบรวมข้อมูลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของทุกโรงเรียน หลังจากที่งดการใช้อินเทอร์เน็ตเครือข่าย MOENet โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารวบรวมปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้และจัดท าแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้ส่งมายังส านัก
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือเป็นภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหา 
แนวทางแก้ไขต่อไปนั้น   

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จึงได้จัดท า
โครงการติดตามและปรับปรุงพัฒนาระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษาขึ้น เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์ เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด ให้รองรับกับ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป้าหมายสูงสุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าของ
นักเรียนและครู ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร้ขีดจ ากัด โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
  1. เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ 
  2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน(ก าหนดปฏิทิน) จัดเตรียมความพร้อมในการเข้าติดตามและปรับปรุง
พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด 
  3. เข้าติดตามการติดตามและปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 
   -ระยะที่ 1 ติดตามโรงเรียนวิกฤต จ านวน 5 โรง 
   -ระยะที่ 2 ติดตามโรงเรียน จ านวน  13 โรง 
   -ระยะที่ 3 ติดตามโรงเรียน จ านวน  27 โรง 
 4. ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 5. สรุปและรายงานผลไปยัง สพฐ. 

ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได้ด าเนินการเข้าติดตามและปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดครบทั้ง จ านวน 45 โรงเรียน  

เชิงคุณภาพ 

 ผลการด าเนินงานพบว่า สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่มีระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับกับการเรียนการสอน 
และการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและครู สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพดี การบริหารจัดการสะดวก 
รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี  และมีสถานศึกษาบางส่วนที่ยังขาดระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนที่ดีพอกับความต้องการใช้งาน 
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ปัญหา/ อุปสรรค 
  1. ตัวบุคลากรที่รับผิดชอบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  2. โรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  1. ชี้แจง ให้ค าปรึกษา และแนะน าวิธีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับ
ทรัพยากรของแต่ละโรงเรียน 
  2. ขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา 
  - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
                      ลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ -
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519                 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กอปรกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2527  สามารถให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สามารถยื่นค าขอรับบ าเหน็จ บ านาญฯ ต่อส่วนราชการ                  
เจ้าสังกัดล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้เกษียณอายุราชการได้รับบ านาญต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือน ตุลาคม 2561                
โดยไม่ต้องรอค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 หรือ 30 กันยายน 2561               
แต่อย่างใด เนื่องจากสามารถยื่นขอรับเงินเพิ่มได้ในภายหลัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในฐานะหน่วยเบิกจ่ายต้นสังกัด เพ่ือเป็นการดูแล  
เอาใจใส่ ให้ความส าคัญและสนใจ จึงเห็นความจ าเป็นที่จะจัดให้มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้ เกี่ยวกั บ 
สิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนภายหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมกับการบันทึกข้อมูลในแบบค าขอรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จลูกจ้าง เงินกองทุน กบข. ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ e – filing 

  
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ   ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 135 ราย  

เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และบันทึกข้อมูลการขอรับ
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินบ าเหน็จรายเดือน และบ าเหน็จลูกจ้าง ด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ e – filing  
ได้ครบถ้วน 

ปัญหา/ อุปสรรค 
  1. การยื่นขอรับเงินด้วยตนเอง โดยผ่านระบบ e – filing กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการเริ่มก าหนดใช้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถือได้ว่าเป็นระบบใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และการปฏิบัติงานผ่านระบบดังกล่าว  
  2. ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และข้อมูลเงินเดือนจ่ายตรง ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้  
บางรายไม่สามารถเข้าสู่ระบบและยื่นขอรับเงินด้วยตนเองได้ 
  3. การปฏิบัติงานระบบ e – filing ต้องท าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
มีจ านวนมาก ส่งผลให้บางครั้งระบบไม่สามารถรองรับได้ 
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ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  1. ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ e – filing และการปฏิบัติงานผ่านระบบดังกล่าว 
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
  2. ตรวจสอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และข้อมูลเงินเดือนจ่ายตรง ให้ถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์  
  3. หากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีจ านวนมาก ควรด าเนินการจัดประชุมชี้แจง 2 รุ่น 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษา 
   - โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า 

ผู้รับผิดชอบ : นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 

   ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์  
การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรง
ความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานท า  รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการ
ของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  และได้ก าหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดท า
ฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิต
และพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพ้ืนที่ของจังหวัดและอ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการท างานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพ
อิสระ โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด าเนินการโดยส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังนี้ 
  1. จัดท าค าสั่งจังหวัดในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า โดยทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการมีงานท า 
  2. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศความต้องการสาขาวิชาชีพ ลักษณะอาชีพ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์  
ภูมิปัญญาท้องถิน่ในจังหวัด โดยการสนับสนับสนุนของคณะกรรมการตามค าสั่งจังหวัด 
  3. ศูนย์แนะแนวจังหวัดจัดเส้นทางอาชีพนักเรียนรายบุคคล สร้างความเข้าใจครูแนะแนว ในการ
ด าเนินการคัดกรองนักเรียนเข้าสู่แผนการเรียนหรือจัดรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับเส้นทางการเรียนสู่อาชีพ  ประสาน
หน่วยงานที่มีเครื่องมือวัดและประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล  น าเข้าแฟ้มสะสมผลงาน
(Portfolio) นักเรียนรายบุคคล  และพัฒนาการใช้แฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียนน าผลงานเชิงนวัตกรรม 
  4. พัฒนาครูปรับกระบวนการเรียนรู้จัดท าหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ที่วัดผลความถนั ด 
ทางสาขาวิชา  พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โรงเรียนปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือ  
การมีงานท า ให้มีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขาวิชาชีพ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้ได้จริงในชุมชน หรือมีธุรกิจชุมชน 
SMEs หรือกลุ่ม Strat Up  น าไปพัฒนาต่อยอด 
  5. พัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศเป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงนิเทศช่วยเหลือพาท าการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ  
มีงานท า ตามค าสั่งจังหวัด  รองรับปริมาณความต้องการจังหวัด ที่มีแผนการเรียน/รายวิชาเพ่ิมเติม รองรับกลุ่ม
ความถนัดทางสาขาวิชาชีพ รวมถึงหน่วยบูรณาการโดยใช้สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ  
  เพ่ือให้การพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าตามแนวทางการจัดทักษะ  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  จ านวน 45 โรงเรียน  กลุ่มส่งเสริมการจัด 
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การศึกษา และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานท า  เพ่ือสนองนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ในปีงบประมาณ 2561  มีเป้าหมายให้โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ด าเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 45 โรงเรียน  ให้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานท า โดยยึด
บริบทสถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนแนะแนวและชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า  ในปีงบประมาณ 2561  โดยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า  ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 100  เพ่ือวางแผนการเตรียมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่เส้นทางอาชีพ
รองรับความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ระดับจังหวัด  โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนจักรค า-
คณาทร จังหวัดล าพูน, โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ให้ความรู้แก่ครูในหัวข้อเรื่อง
ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติสู่โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า,  รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมี 
งานท ากรณีตัวอย่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม.เขต 36  และการจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมรูปแบบฐาน
สมรรถนะอาชีพระยะสั้น  โดยให้โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จัดท าโครงงานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ 
แต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เขต 35 เพ่ือรวบรวมเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง เครือข่าย
มัธยมศึกษาจังหวัดล าพูน  ศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดล าปาง  และศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดล าพูน  เพ่ือสนอง
นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนา
ประเทศ  

ผลการด าเนินงาน 

  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 โรงเรียน   
  2. ศูนย์แนะแนวจังหวัด  จ านวน 2 ศูนย์  จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน  
  3. บุคลากรเข้าร่วมพัฒนา จ านวน 180 คน  ประกอบด้วย 
    - ผู้อ านวยการหรือ รองผู้อ านวยการหรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  จ านวน 45 คน 
          - ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น จ านวน 45 คน  ม.ปลาย จ านวน 
45 คน โรงเรียนละ 2 คน 
    - ครูผู้แนะแนว หรือครูผู้สอนแนะแนว จ านวน 45 คน 

เชิงคุณภาพ 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานท า ด้านแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการและบุคคล 
  2. สถานศึกษามีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม รองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา หรือประเภท/สาขา
วิชาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจพอเพียง 
  3. ครูแนะแนวได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือประเมินบุคลิก  
ความถนัดด้านอาชีพของผู้เรียนรายบุคคล   
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  4. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูผู้นิเทศนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า  
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  5. ผู้เรียนได้รับการประเมินบุคลิกด้านอาชีพ และมีแฟ้มสะสมงานนักเรียนรายบุคคลเชิงนวัตกรรม  
 
ปัญหา/ อุปสรรค 
  ผู้ที่ได้รับการพัฒนาอาจไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรมและกระบวนการของโครงการได้ครบทั้ง 45  
โรงเรียน เนื่องจาก การคัดเลือกคนเข้ารับการพัฒนาและ การส่งเสริมสนับสนับสนุนและการก ากับติดตามของ
ผู้บริหารโรงเรียน และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์อาจไม่ทั่วถึง 
 
ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการพัฒนา/ ความคาดหวัง 
  1. จัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขต ว่าจะต้อง
ด าเนินการตามโครงการจนส าเร็จตามกระบวนการที่ก าหนด 
 2. โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผนนิเทศร่วมกัน 
    3. ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าชดเชยน้ ามันในการนิเทศส าหรับศึกษานิเทศก์ตามที่จ่ายจริง  
    4. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามอบเป็นนโยบายและมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ  

ภาพกิจกรรม 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่  
การปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ โป ร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

         ปัญหาและอุปสรรค 
 

  1. ด้านงบประมาณ 
   - ระยะเวลาจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระชั้นชิด
กับสิ้นปีงบประมาณ ท าให้การท างานเป็นไปอย่างเร่งด่วน ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการทับซ้อน 
กับกิจกรรม/ โครงการที่วางแผนไว้ล่วงหน้า  
   - จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอท าให้ต้องลดกลุ่มเป้าหมาย หรือระยะเวลา  
ในการพัฒนา (การพัฒนาครูทั้งระบบ) 
  - ความชัดเจนของงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการได้รับแจ้งจ านวนงบประมาณที่ชัดเจนจากหน่วยงานย่อย 
ใน สพฐ. แต่ยอดเงินที่จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงพอ ท าให้  
การวางแผนล่าช้า 
  - การเร่งรัดให้ด าเนินงานเสร็จทันก าหนด มีระยะเวลาน้อย ท าให้ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร 
  - การเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานอื่นเกิดความซ้ าซ้อนและยุ่งยาก 
  
  2. ด้านกระบวนการ 
  - การรายงานผลการด าเนินงานโครงการยงัไมต่รงตามจดุประสงค ์ตวัชีว้ัดในโครงการ 
บางโครงการยงัต้องตดิตามการรายงานผล  
  - รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สว่นใหญ่เป็นการอบรม ศึกษาดูงาน ในลกัษณะ 
การดึงครูออกจากห้องเรียน  
  - แนวทางการจดักิจกรรมในบางเรื่องยังเปน็เรื่องใหม่ และมหีลักเกณฑ์การประเมนิ ที่มี
ความหลากหลายระยะเวลามีน้อย ครูไม่สามารถจดัท าวเิคราะหห์ลักสตูร หนว่ยการเรียนรู ้แผนการจัด
กิจกรรมที่ชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
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  3. ด้านกลยุทธ์ 
   -  โครงการที่จัดท าเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้รับผิดชอบมากกว่าการจัดท าโครงการที่
เกิดจากสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา ส่วนหนึ่งขาดการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้ว และไม่รายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 
 4. ด้านบุคลากร 
  - ขาดครูบุคลากรเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - บุคลากรบางกลุ่มไม่มีความถนัดด้าน ICT 
 
 
    ข้อเสนอแนะและความคาดหวัง 
 

  จากผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงมีข้อเสนอแนะและความคาดหวังในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังนี้ 
  1. ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ต้นปีงบประมาณ   
  2. ควรจัดให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ
นั้น ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
ประสบผลส าเร็จ 
  3. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินโครงการระหว่างและหลังการปฏิบัติงานอย่างจริ งจัง 
และต่อเนื่อง 
  4. ควรมีระบบนิเทศ และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  5. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ ทักษะในการบริหารวิชาการ  
หาแนวทางให้ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อเสริมสร้างวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
  6. ควรจัดให้มีระบบการรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและให้
รายงานผลทุกครั้งเมื่อด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จ 
  7. ควรจัดสรรบุคลากรในการปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการ พัสดุ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระงาน
ในงานนอกเหนือจากการสอนของครู 
  8. ควรมีรูปแบบการพัฒนาครูโดยยึดพ้ืนที่/ บริบท / โรงเรียนเป็นฐาน เช่น การนิเทศ
ภายในโรงเรียน การนิเทศทางไกล การใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ 
  9. ควรจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจัดท าเอกสารประกอบ เช่น คู่มือ 
การด าเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้น 
  10. เร่งรัดให้มีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะความคิด และส่งเสริมด้านอาชีพ
ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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  11. เร่งรัดให้สถานศึดษาปรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น Active Learning ให้เด็ก
รู้จักคิด วิเคราะห์ และจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
  12. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความตระหนักในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  13. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยการมีส่วนร่วมและระดมความคิดจากบุคลากรด้านการศึกษาทุกภาคส่วน  
เพ่ือพัฒนาหรือปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึง การจัดและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ของผู้เรียนให้ได้แสดงออกตามศักยภาพ 
 



คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน  
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายจิรวัฒน์  ปัญญา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
คณะท างาน 
นางอุดม  ถาวร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายโกศล  สินธุบุญ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายชนินทร์  วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวลดาวัลย์ ขุมค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิชญา  ค าปัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางบุปผา   อริยะสม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางรุ่งทิวา  ธีระตระกุล นักวิขาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
นางวัชรี  สิทธิวงศ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวนลินา  เลาสูง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นางสาวอริญา  วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
นางสาวสุวลี  สาค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายปุณยากร  เหล่าวัฒนพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นางศศิธร  บุญชุม  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวชิาการศึกษาช านาญการ 
นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาววศินี   วนรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
นางสาวระพีพันธ ์กันธิมา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางนิธิวดี   วีเกต  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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