คำนำ
รายงานประจาปี 2563 ฉบับนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดทาขึ้น
เพื่ อ สรุป ผลการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ที่ ได้ รับ มอบหมายในรอบปี ซึ่ งมุ่ งเน้ น การด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ ง
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสาคัญ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินงานต่าง ๆ
ให้สาเร็จตามเป้าหมาย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
รายงานประจาปี 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นการนาเสนอ
ความสาเร็จในภาพรวม ความสาเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน สถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เอกสารฉบับนี้สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ จะอานวย
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

(นายประจักษ์ สีหราช)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ตุลาคม 2563
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1. ความเป็นมาและอานาจหน้าทีข่ องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3. สภาพทั่วไป
- จังหวัดลาพูน
- จังหวัดลาปาง
- สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

1
1
4
6
6
8
10

ส่วนที่ 2

ผลการดาเนินงาน
1. การขับเคลือ่ นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และหน่วยงานอืน่ ๆ
2. การขับเคลือ่ นแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี พ.ศ. 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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เขต 35 ปีการศึกษา 2563
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมาและอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17
สิ งหาคม พ.ศ. 2553 ได้กาหนดเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษา และที่ตั้งของส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จานวน 42 เขต โดยเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดลาปางและลาพูน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองลาปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่อง การแบ่งส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่
ดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามอานาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด การศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และคณะท างาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติร าชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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ทำเนียบผู้บริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35

นายประจักษ์ สีหราช
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นางนภาพร แสงนิล

นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35
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โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

สหวิทยาเขต
สถานศึกษาในสังกัด

(ก.ต.ป.น.)

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภพจังหวัด
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหาร
งานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
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ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
วิสัยทัศน์
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 เป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรม ทั น สมั ย ผู้ น าด้ า นคุ ณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้ องต่ อบ้ านเมือ ง มีห ลั กคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ข องชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสั งคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (ผู้ พิ ก าร) กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ ม ที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามรู้ แ ละจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจั ดการศึกษาเพื่อการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งาน วิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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ค่านิยม
I
S
M
A
R
T

:
:
:
:
:
:

“I – SMART”
Integrated =
System
=
Moral
=
Achievement =
Responsibility =
Technology =

เน้นบูรณาการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
ค้นพบคุณธรรม
มุ่งนาผลสาเร็จ
งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ
รอบรู้เทคโนโลยี

นโยบาย
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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สภาพทั่วไป
พื้นที่จังหวัดที่สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับผิดชอบดูแลในการจัดการศึ กษา
ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดลาพูน และจังหวัดลาปาง มีสภาพทั่วไป ดังนี้

จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง
724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออกอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒ นาเป็ น ศู น ย์ กลางความเจริ ญ ของภาคเหนื อตอนบนและอนุภู มิภ าค ลุ่ มน้าโขง หรือพื้นที่สี่ เ หลี่ ย ม
เศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ

:

ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก

:

ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลาปาง

ทิศใต้

:

ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลาปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก

ทิศตะวันตก

:

ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

สภาพทางภูมิศาสตร์
จั งหวัดล าพูน เป็ น จั งหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพื้นที่ทั้งหมด 4,505,882 ตารางกิโ ลเมตรหรือ
ประมาณ 2,816,176 ไร่ หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 4.85 ของพื้นที่ภ าคเหนือตอนบนบริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว
แต่ เ นื่ อ งจากอยู่ ลึ ก เข้ า ไปในแผ่ น ดิ น ห่ า งไกลจากทะเลจึ ง มี ฤ ดู แ ล้ ง ที่ ย าวนานและอากาศจะร้ อ นถึ ง ร้ อ นจั ด
ในฤดูร้อน จังหวัดลาพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
มีอากาศร้ อน ช่ว งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุล าคมจะมีฝ นตกชุกเป็นฤดูฝ น และช่ว งเดือนตั้งแต่พฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว
จั งหวัดล าพูน แบ่ งเขตการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ 51 ตาบล 577 หมู่บ้าน 1 องค์การบริ ห าร
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลตาบล 17 องค์การบริหารส่วนตาบล และ 17 ชุมชน ได้แก่
1. อาเภอเมื องล าพูน 2. อาเภอแม่ ทา 3. อาเภอบ้านโฮ่ง 4. อาเภอลี้ 5. อาเภอทุ่งหั ว ช้ า ง 6. อาเภอป่ า ซาง
7. อาเภอบ้านธิ 8. อาเภอเวียงหนองล่อง
ปี 2562 จังหวัดลาพูน มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 405,955 คน แยกเป็น เพศชาย จานวน 195,908 คน
เพศหญิง จานวน 210,047 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90.05 คนต่อตารางกิโลเมตร
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จังหวัดลาพูนเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ลาพูนจานวน 946 โรงงาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการอบพืชผลทางการเกษตร
เช่น ลาไย พริก กระเทียม หอมแดง เป็นต้น 2. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสาคัญ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลาพูน ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)
ในปี 2561-2564 จังหวัดลาพูน มุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ปัจจัยด้านมาตรฐาน
สินค้า ของฝากของที่ระลึกของจั งหวัด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว
และแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามปฏิทินงานที่สาคัญในรอบปี
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน (ตรำประจำจังหวัดลำพูน) รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย
เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐาน
อยู่นับเป็นปูชียสถานสาคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง
วิสัยทัศน์จังหวัดลาพูน
“ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง ”
คาขวัญของจังหวัดลาพูน
“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลาไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย”
ดอกไม้ประจาจังหวัดลาพูน

ต้นไม้ประจาจังหวัดลาพูน

ชื่อดอกไม้ ดอกทองกวาว

ชื่อพันธุ์ไม้

จามจุรี
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จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิ น ประมาณ 602 กิ โ ลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 12,533.961
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา
ทิศใต้
: ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย
ทิศตะวันตก

: ติดต่อกับ จังหวัดลาพูน

สภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดลาปาง อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณตอนกลาง
ของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยาจังหวัดลาปาง
มี พื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ร าบล้ อ มรอบด้ ว ยภู เ ขามี ลั ก ษณะเป็ น แอ่ ง แผ่ น ดิ น ที่ ย าวและกว้ า งที่ สุ ด ในภาคเหนื อ เรี ย กว่ า
“อ่างลาปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบนของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ภูเขาและ
เป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมือง อาเภอแจ้ห่ม อาเภอวังเหนือ และอาเภองาว
บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
พื้น ที่ อาเภอห้ างฉั ตร อาเภอเมือ งล าปาง อาเภอเกาะคา อาเภอแม่ท ะ และอาเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้
ของจังหวัดเป็นป่าไม้รังบางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พื้นที่อาเภอเถิน อาเภอแม่พริก บางส่วนของอาเภอเสริมงาม
และอาเภอแม่ทะ
ด้วยลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงทาให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อนโดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกันมากตามฤดูกาล
ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัดฤดูร้อนยาวนาน
จังหวัดลาปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ 100 ตาบล 932 หมู่บ้าน 106 ชุมชน 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 38 เทศบาลตาบล 60 องค์การบริหารส่วนตาบล ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 32 แห่ง ราชการส่วนกลาง 70 แห่ง และหน่วยงานอิสระ 25 แห่ง
จากข้อมูลสานักงานสถิติแห่ งชาติ ปี 2562 จังหวัดลาปาง มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 738,316 คน
แยกเป็น เพศชาย 360,324 คน เพศหญิง 377,992 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 61.12 คน
ต่อตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 84,000 บาทต่อคนต่อปี
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จั ง หวั ด ล าปางมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม 69,000 ล้ า นบาท เป็ น อั น ดั บ 43 ของประเทศ และอั น ดั บ 7
ของภาคเหนือโดยสาขาที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งถ่านหิน และทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด ทั้งยังเป็น “เมืองเซรามิก”และผลิตภัณฑ์แปรรูป
ไม้ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศ จั ง หวั ด ล าปางได้ น านโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
สั ญ ญาประชาคมเพื่ อ สร้ า งสามั ค คี ป รองดอง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาภาคและ
กลุ่มจังหวัด มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศั กยภาพ โอกาสในการพัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลาปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”
สัญลักษณ์จังหวัดลาปาง (ตราประจาจังหวัดลาปาง)

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลาปางหลวง
วิสัยทัศน์จังหวัดลาปาง
“ ลาปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข ”
คาขวัญของจังหวัดลาปาง
“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก”
ดอกไม้ประจาจังหวัดลาปาง

ต้นไม้ประจาจังหวัดลาปาง

ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา

ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตาบลต้นธงชัย
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าปาง รหั ส ไปรษณี ย์ 52000 โทรศั พ ท์ (054) 350789-90 โทรสาร (054) 350791
Website : www.secondary35.go.th ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตรวมจ านวน 71 คน โดยมี
นายประจั ก ษ์ สี ห ราช ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
มีรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน คือ นางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
มีหน้าที่ กากับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน จานวนโรงเรียนในสังกัดมีจานวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดลาปาง
30 โรงเรียน และจังหวัดลาพูน 15 โรงเรียน
จานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถแยกเป็นรายจังหวัด
และรายอาเภอ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563)

ลำพูน

จังหวัด

อำเภอ
เมื องลำพู น
แม่ ทำ
ทุง่ หัวช้ำง
บ้ำนโฮ่ง
บ้ำนธิ
ป่ำซำง
ลี้

ลำปำง

รวม จ.ลำพูน
เมื องลำปำง
เกำะคำ
เถิน
เมื องปำน
เสริ ม งำม
แจ้ ห่ม
แม่ เมำะ
แม่ ทะ
แม่ พริ ก
งำว
วังเหนือ
สบปรำบ
ห้ำงฉัตร
รวม จ.ลำปำง
รวม สพม.35
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จำนวนโรงเรี ยน
4
2
1
2
1
3
2
15
7
2
2
4
1
1
2
3
1
2
1
1
3
30
45

ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยา เขต 35 ได้ ก าหนดสหวิ ท ยาเขตในสั ง กั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน
ให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้นจานวน
7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูนจานวน 3 สหวิทยาเขต และ สหวิทยาเขตในจังหวัด
ลาปาง จานวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูน
จานวน 4 สหวิทยาเขต
จานวน 3 สหวิทยาเขต
1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2) โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
3) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
4) โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
5) โรงเรียนสบจางวิทยา
6) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
7) โรงเรียนเมืองมายวิทยา
8) โรงเรียนประชาราชวิทยา
2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย
1) โรงเรียนลาปางกัลยาณี
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
4) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
6) โรงเรียนแม่สันวิทยา
3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
2) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
3) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
4) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
7) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
8) โรงเรียนเถินวิทยา
9) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
10) โรงเรียนแม่พริกวิทยา
4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2) โรงเรียนวังเหนือวิทยา
3) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
4) โรงเรียนเมืองปานวิทยา
5) โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
6) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
2) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
3) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
4) โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
5) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย
1) โรงเรียนป่าซาง
2) โรงเรียนวชิรป่าซาง
3) โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
4) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
5) โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย
1) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2) โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
3) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
4) โรงเรียนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง
5) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ข้อมูลบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจานวนทั้งสิ้น 71 คน ประกอบด้วย
บุคลากรตาแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563)
ตำแหน่ง/กลุ่ม

ผู้บริหำร

บุคลำกร บุคลำกร พนักงำน ลูกจ้ำง ลูกจ้ำง
38(1) 38(2) รำชกำร ประจำ ชั่วครำว

เพศ
ชำย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยกำรเขตสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ

1

1

1

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ

2

2

1

1

2

13

7

6

13

6

6

1

5

กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

6

6

3

3

2

1

3

10

1

9

10

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

7

9

5

4

9

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1

2

2

8

7

1

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

2
2

12

1

2

1

13

4

9

13

8

2

6

8

2

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

7

กลุ่มกฎหมำยและคดี

2

2

หน่วยตรวจสอบภำยใน

2

2

รวมทัง้ สิน้

3

12

41

1

3

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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รวม
(คน)

1

11

71

25

2
2

2

46

71

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563)
จำนวนนักเรียน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รหัส รร.

สห

DMC

วิทยำเขต

52012011
52012006
52012002
52012004
52012007
52012009
52012012
52012013
52012010
52012008
52012003
52012014
52012015
52012016
52022001
52022004
52022002
52022003
52022005
52022006
52022007
52022008
52022009
52022010
52032002
52032006
52032001
52032003
52032004
52032005
51012003
51012004
51012006
51012008
51012009
51012007
51012005
51012001
51012010
51012011
51022001
51022006
51022002
51022003
51022004

1*
1
1
1
1
1
1
1
2*
2
2
2
2
2
3*
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4*
4
4
4
4
4
5*
5
5
5
5
6*
6
6
6
6
7*
7
7
7
7

หมำยเหตุ

ชื่อสถำนศึกษำ

เสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ
บุญวำทย์วิทยำลัย
กิ่วลมวิทยำ
เมืองมำยวิทยำ
แม่เมำะวิทยำ
สบจำงวิทยำ
ประชำรำชวิทยำ
ประชำรัฐธรรมคุณ
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร
ลำปำงกัลยำณี
โป่งหลวงวิทยำ รัชมังคลำภิเษก
ห้ำงฉัตรวิทยำ
แม่สันวิทยำ
เวียงตำลพิทยำคม
แม่ทะวิทยำ
เสริมงำมวิทยำคม
สบปรำบพิทยำคม
เกำะคำวิทยำคม
แม่พริกวิทยำ
แม่ทะประชำสำมัคคี
ไหล่หินวิทยำ
เวียงมอกวิทยำ
แม่ทะพัฒนศึกษำ
เถินวิทยำ
วังเหนือวิทยำ
แจ้ห่มวิทยำ
เมืองปำนวิทยำ
ทุง่ กว๋ำววิทยำคม
เมืองปำนพัฒนวิทย์
ทุง่ อุดมวิทยำ
จักรคำคณำทร จังหวัดลำพูน
แม่ทำวิทยำคม
ป่ำตำลบ้ำนธิพทิ ยำ
ทำขุมเงินวิทยำคำร
อุโมงค์วิทยำคม
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ป่ำซำง
บ้ำนแป้นพิทยำคม
น้ำดิบวิทยำคม
วชิรป่ำซำง
ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
เวียงเจดีย์วิทยำ
บ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ
ทุง่ หัวช้ำงพิทยำคม
แม่ตนื วิทยำ
รวมจังหวัดลำปำง
รวมจังหวัดลำพูน
รวม สพม.35

เบอร์โทร

0-5401-9784
0-5422-7603
0-5482-5600
0-5482-5186
0-5426-6031
095-2172988
0-5436-5033
0-5426-1152
0-5423-0475
0-5422-7654
0-5482-3790
0-5426-9284
0-5434-3440
0-5433-9002
0-5428-9133
0-5428-6123
0-5429-6161
0-5428-1382
0-5429-9270
0-5482-8121
0-5427-4067
0-5424-1506
0-5429-0318
0-5429-1624
0-5427-9074
0-5427-1399
0-5427-6045
0-5482-3117
097-9746497
0-5436-4096
0-5353-5746
0-5397-6296
0-5350-1667
0-5357-4679
088-2633316
0-5353-5303
0-5352-1044
0-5357-3222
0-5350-8546
0-5355-5373
0-5398-0510
0-5397-9822
0-5357-8798
0-5397-5144
0-5350-9398

เบอร์ Fax

0-5401-9783
0-5422-2122
0-5482-5600
0-5482-5186
0-5433-0692
0-5436-5033
0-5426-1152
0-5423-0603
0-5422-4389
0-5482-3790
0-5426-9494
0-5434-3440
0-5433-9031
0-5428-9133
0-5428-6333
0-5429-6263
0-5428-1341
0-5429-9271
0-5482-8121
0-5427-4068
0-5424-1506
0-5429-0318
0-5433-3334
0-5433-2257
0-5427-1397
0-5427-6045
0-5482-3118
0-5436-4096
0-5353-5747
0-5397-6701
0-5350-1960
0-5357-4823
0-5355-9304
0-5351-1060
0-5352-0595
0-5357-7087
0-5350-8785
0-5355-5372
0-5398-0510 ต่อ103
0-5397-9234
0-5357-8799
0-5397-5144
0-5350-9398

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู

ม.ต้น

ม.ปลำย

ปวช

นร.ทั้งสิ้ น

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้องเรียน

ตำมจ.18

รวม

รวม

รวม

รวม

ม.ต้น

ม.ปลำย

ปวช

รวม

0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
25
20
45

427
4,035
125
107
835
129
208
837
962
3,277
144
438
198
79
219
917
816
131
250
91
120
370
174
1,225
1,197
1,099
255
189
204
163
3,115
317
296
299
171
3,223
463
297
346
395
911
1,562
126
415
289
19,221
12,225
31,446

12
50
3
3
20
3
3
11
25
40
3
9
6
3
6
16
16
3
6
5
3
6
6
21
17
18
6
6
5
3
42
9
8
7
6
45
9
6
8
8
15
22
3
9
6
334
203
537

6
48
4
6
9
4
6
19
19
39
6
6
6
3
8
14
12
4
9
6
6
7
6
18
18
20
6
6
5
3
42
9
6
6
6
43
6
6
6
7
16
22
3
9
6
329
193
522

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2
4

18
98
7
9
29
7
9
32
44
79
9
15
12
6
14
30
28
7
15
11
9
13
12
39
35
38
12
12
10
6
84
18
14
13
12
88
15
12
14
15
31
46
6
18
12
665
398
1,063

29
202
13
13
42
13
13
45
59
163
13
26
17
12
14
55
45
13
16
14
13
24
12
66
61
61
17
21
13
13
161
26
17
23
15
161
26
19
25
25
50
81
13
30
20
1,118
692
1,810

280
147
2,102 1,933
96
29
57
50
596
239
81
48
96
112
307
505
583
379
1,639 1,638
83
61
270
168
126
72
48
31
152
67
530
387
480
336
83
48
117
133
58
33
76
44
196
174
88
86
678
547
622
575
617
482
157
98
102
87
103
101
77
86
1,584 1,531
203
114
182
114
172
127
112
59
1,687 1,536
271
192
185
112
207
139
239
156
527
384
808
734
74
52
243
172
167
122
10,500 8,696
6,661 5,544
17,161 14,240

*ประธำนสหวิทยำเขต ประกอบด้วย

1.สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 2. สหวิทยำเขตกัลยำ 3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ 4. สหวิทยำเขตพญำวัง 5. สหวิทยำเขตหริภุญชัย 6.สหวิทยำเขตจำมเทวี 7.สหวิทยำเขตศรีวิชัย
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563
(ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563) ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ขนำดโรงเรียน

ลำพูน

ลำปำง

รวม

เล็ก

นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน

8

17

25

กลำง

นักเรียน 360 - 1,079 คน

4

8

12

ใหญ่

นักเรียน 1,080 - 1,679 คน

1

3

4

ใหญ่พเิ ศษ

นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป

2

2

4

รวม สพม.35

15

30

45

ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2563
จังหวัด

อำเภอ

ลำปำง

ลำพูน

1.เมืองลำพูน
2.แม่ทำ
3.บ้ำนโฮ่ง
4.ลี้
5.ทุง่ หัวช้ำง
6.ป่ำซำง
7.บ้ำนธิ
รวม จ.ลำพูน
1.เมืองลำปำง
2.แม่เมำะ
3.เกำะคำ
4.เสริมงำม
5.งำว
6.แจ้ห่ม
7.วังเหนือ
8.เถิน
9.แม่พริก
10.แม่ทะ
11.สบปรำบ
12.ห้ำงฉัตร
13.เมืองปำน
รวม จ.ลำปำง
รวม สพม.35

จำนวน
โรงเรียน
4
2
2
2
1
3
1
15
7
2
2
1
2
1
1
2
1
3
1
3
4
30
45

ม.ต้น
3,568
375
601
975
243
717
182
6,661
4,840
677
159
530
403
617
622
874
117
298
480
444
439
10,500
17,161

จำนวนนักเรียน
ม.ปลำย
ปวช.
3,238
241
436
856
20
172
487
114
5,544
20
4,237
287
92
387
617
25
482
575
721
133
186
336
271
372
8,696
25
14,240
45

หมายเหตุ * จานวนครูตามจ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน)
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รวม
6,806
616
1,037
1,851
415
1,204
296
12,225
9,077
964
251
917
1,045
1,099
1,197
1,595
250
484
816
715
811
19,221
31,446

ห้องเรียน
196
31
37
58
18
44
14
398
264
36
16
30
41
38
35
52
15
37
28
33
40
665
1,063

ครู *
356
49
63
101
30
76
17
692
492
55
26
55
58
61
61
90
16
40
45
55
64
1,118
1,810

ตารางที่ 6 แสดงจานวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563 จาแนกรายจังหวัด
และ ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
จังหวัดลำพูน
ชัน้
มัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ม.4
ม.5
ม.6
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมทัง้ สิน้

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
รวม
3,152 3,509 6,661
1,037 1,148 2,185
1,040 1,137 2,177
1,075 1,224 2,299
2,153 3,391 5,544
762 1,127 1,889
707 1,114 1,821
684 1,150 1,834
3
17
20
2
10
12
1
7
8
0
0
0
5,308 6,917 12,225

ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน
54.49
17.87
17.81
18.81
45.35
15.45
14.90
15.00
0.16
0.10
0.07
0.00
100.00

จำนวน ร้อยละ อัตรำส่วน
ห้องเรียน จำนวน จำนวน
(ห้อง) ห้องเรียน นร. : ห้อง
203
51.01 33
67
16.83 33
67
16.83 32
69
17.34 33
193
48.49 29
65
16.33 29
64
16.08 28
64
16.08 29
2
0.50 10
1
0.25 12
1
0.25 0
0
0.00 0
398
100.00 31

จำนวนนักเรียน
ชำย
หญิง
4,882 5,618
1,577 1,896
1,669 1,860
1,636 1,862
3,261 5,435
1,195 1,892
1,043 1,770
1,023 1,773
6
19
0
0
0
0
6
19
8,149 11,072

จังหวัดลำปำง
ร้อยละ จำนวน ร้อยละ อัตรำส่วน
จำนวน ห้องเรียน จำนวน จำนวน
รวม นักเรียน (ห้อง) ห้องเรียน นร. : ห้อง
10,500 54.63 334
50.23 31
3,473 18.07 110
16.54 32
3,529 18.36 112
16.84 32
3,498 18.20 112
16.84 31
8,696 45.24 329
49.47 26
3,087 16.06 110
16.54 28
2,813 14.64 109
16.39 26
2,796 14.55 110
16.54 25
25
0.13 2
0.30 13
0
0.00 0
0.00 0
0
0.00 0
0.00 0
25
0.13 2
0.30 13
19,221 100.00 665
100.00 29

รวม สพม.35
ชัน้
มัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ม.4
ม.5
ม.6
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมทัง้ สิน้

จำนวนนักเรียน
ชำย
8,034
2,614
2,709
2,711
5,414
1,957
1,750
1,707
9
2
1
6
13,457

หญิง
9,127
3,044
2,997
3,086
8,826
3,019
2,884
2,923
36
10
7
19
17,989

รวม
17,161
5,658
5,706
5,797
14,240
4,976
4,634
4,630
45
12
8
25
31,446

ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน
54.57
17.99
18.15
18.43
45.28
15.82
14.74
14.72
0.14
0.04
0.03
0.08
100.00

จำนวน ร้อยละ อัตรำส่วน
ห้องเรียน จำนวน จำนวน
(ห้อง) ห้องเรียน นร. : ห้อง
537
50.52 32
177
16.65 32
179
16.84 32
181
17.03 32
522
49.11 27
175
16.46 28
173
16.27 27
174
16.37 27
4
0.38 11
1
0.09 12
1
0.09
8
2
0.19 13
1,063
100.00 30

จากตารางที่ 6 ปีการศึกษา 2563 จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 รวมทั้งสิ้น 31,446 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับ ม.3 จานวน 5,797 คน คิดเป็นร้อยละ
18.43 และ น้อยที่สุดคือระดับ ปวช. 2 จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 จานวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 1,063
ห้ อ ง มากที่ สุ ด ในระดั บ ชั้ น ม.3 จ านวน 181 ห้ อ ง อั ต ราส่ ว นนั ก เรี ย นต่ อ ห้ อ งมากที่ สุ ด ในระดั บ ชั้ น ม.1
ม.2 และ ม.3 จานวน 32 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.2 จานวน 8 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ย
ของทุกระดับชั้น จานวน 30 คนต่อห้อง

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู จานวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่ (ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กาหนด)
จ.ลำพูน

ขนำดโรงเรียน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน) เล็ก
(นักเรียน 360 - 1,079 คน) กลำง
(นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) ใหญ่
(นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป) ใหญ่พเิ ศษ
รวม/เฉลีย่

จำนวน รร.
8
4
1
2
15

นักเรียน
2,141
2,184
1,562
6,338
12,225

ห้อง
101
79
46
172
398

จำนวน รร.
17
8
3
2
30

นักเรียน
2,786
5,602
3,521
7,312
19,221

ห้อง
167
209
112
177
665

นักเรียน
4,927
7,786
5,083
13,650
31,446

นร : ห้อง
21
28
34
37
31

นร.: ครูผู้สอน
14
17
19
20
18

นร : ห้อง
17
27
31
41
29

นร.: ครูผู้สอน
12
17
19
20
17

รวม สพม.35
ห้อง
นร : ห้อง
268
18
288
27
158
32
349
39
1,063
30

นร.: ครูผู้สอน
12
17
19
20
17

จ.ลำปำง

ขนำดโรงเรียน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน) เล็ก
(นักเรียน 360 - 1,079 คน) กลำง
(นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) ใหญ่
(นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป) ใหญ่พเิ ศษ
รวม/เฉลีย่
ขนำดโรงเรียน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน) เล็ก
(นักเรียน 360 - 1,079 คน) กลำง
(นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) ใหญ่
(นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป) ใหญ่พเิ ศษ
รวม/เฉลีย่

จำนวน รร.
25
12
4
4
45

ตารางที่ 8 แสดงจานวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จาแนกรายชั้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพื้นที่
จังหวัดลำพูน
ประชำกร

ระดับชัน้

มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 และ ปวช.1
มัธยมศึกษำปีที่ 5 และ ปวช.2
มัธยมศึกษำปีที่ 6 และ ปวช.3
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ

ประชำกร
ร้อยละของ
ร้อยละของ
นักเรียนใน
นักเรียนใน
นักเรียนต่อ
นักเรียนต่อ
อำยุ จำนวน สังกัด(คน)
อำยุ จำนวน สังกัด(คน)
ประชำกรวัยเรียน
ประชำกรวัยเรียน
(ปี)
(คน)
(ปี)
(คน)
12
3,771
2,185
57.94
12
6,552
3,473
53.01
13
3,922
2,177
55.51
13
6,612
3,529
53.37
14
3,930
2,299
58.50
14
7,034
3,498
49.73
12-14 11,623 6,661
57.31
12-14 20,198 10,500
51.99
15
3,841
1,901
49.49
15
6,855
3,087
45.03
16
4,023
1,829
45.46
16
6,955
2,813
40.45
17
3,828
1,834
47.91
17
6,908
2,821
40.84
15-17 11,692 5,564
47.59
15-17 20,718
8,721
42.09

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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จังหวัดลำปำง

ตารางที่ 8 แสดงจานวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จาแนกรายชั้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพื้นที่ (ต่อ)
รวม สพม.35
ประชำกร

ระดับชัน
้
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่

อำยุ
(ปี)
12
13
14
15
16
17
12-17

1
2
3
4 และ ปวช.1
5 และ ปวช.2
6 และ ปวช.3
รวมทัง้ สิน
้

อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ

จำนวน
(คน)
10,323
10,534
10,964
10,696
10,978
10,736
64,231

นักเรียนใน
สังกัด(คน)
5,658
5,706
5,797
4,988
4,642
4,655
31,446

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ
ประชำกรวัยเรียน
54.81
54.17
52.87
46.63
42.28
43.36
48.96

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 9 แสดงจานวนนักเรียนด้อยโอกาสของ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ปีการศึกษา 2563
จังหวัดลำพูน
ประเภทด้อยโอกำส
จำนวนนักเรียนทัง้ หมด
นักเรียนด้อยโอกำสทัง้ หมด
เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน
เด็กทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจทำงเพศ
เด็กถูกทอดทิง้
เด็กในสถำนพินิจและคุม้ ครองเยำวชน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจำกเอดส์
ชนกลุม่ น้อย
เด็กทีถ่ ูกทำร้ำยทำรุณ
เด็กยำกจน
เด็กทีม่ ีปัญหำเกีย่ วกับยำเสพติด
กำพร้ำ
ทำงำนรับผิดชอบตัวเองและครอบครัว
มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท

จังหวัดลำปำง

รวม สพม.35
คิดเป็น
ร้อยละ

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

ชำย

หญิง

รวม

5,308

6,917

12,225

8,149

11,072

19,221

13,457

17,989

31,446

2,454

2,860

5,314

3,000

3,700

6,700

5,454

6,560

12,014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

1

0

1

2

1

3

3

1

4

0.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

1

8

9

0

2

2

1

10

11

0.09

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0.02

2,443

2,848

5,291

2,987

3,673

6,660

5,430

6,521

11,951

99.48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

2

3

5

5

7

12

7

10

17

0.14

2

0

2

4

7

11

6

7

13

0.11

5

1

6

2

8

10

7

9

16

0.13

38.21

จากตารางที่ 9 พบว่า จานวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,446 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 12,014 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.21 ของจ านวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด เป็ น นั ก เรี ย นยากจนมากที่ สุ ด จ านวน 11,951 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ตารางที่ 10 แสดงจานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จาแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ
ภาพรวม ระดับเขตพื้นที่
สำเหตุนักเรียนออกกลำงคัน
ปีกำรศึกษำ 2562

จังหวัดลำพูน
คน
ร้อยละ

จังหวัดลำปำง
คน
ร้อยละ

รวม สพม.35
คน
ร้อยละ

1. ฐำนะยำกจน
2. มีปัญหำครอบครัว
3. สมรสแล้ว
4. มีปัญหำในกำรปรับตัว
5. ต้องคดี/ถูกจับ
6. เจ็บป่วย/อุบัตเิ หตุ
7. อพยพตำมผูป้ กครอง
8. หำเลีย้ งครอบครัว

1
4
13
2
2
24
46

4
1
2
4
11

1
8
14
4
2
28
57

รวม

2.17
8.70
28.26
4.35
0.00
0.00
4.35
52.17
100.00

ปีกำรศึกษำ 2561
เปรียบเทียบกำรออกกลำงคัน
ปีกำรศึกษำ 2561-2562

จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำปำง
รวม สพม.35

จำนวน
นักเรียน
ต้นปี
12,592
19,667
32,259

0.00
36.36
9.09
18.18
0.00
0.00
0.00
36.36
100.00

1.75
14.04
24.56
7.02
0.00
0.00
3.51
49.12
100.00

ปีกำรศึกษำ 2562

เพิม่ /ลด
เพิม่ /ลด
จำนวน
ร้อยละ จำนวน จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
นักเรียน
นักเรียน นักเรียน นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน นักเรียน
ออกกลำงคัน ออกกลำงคัน ต้นปี ออกกลำงคัน ออกกลำงคัน ออกกลำงคัน ออกกลำงคัน
69
0.55
12,255
46
0.38
-23
-0.17
19
88

0.10
0.27

19,416
31,671

11
57

0.06
0.18

-8
-31

-0.04
-0.09

จากตารางที่ 10 พบว่า ภาพรวมระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 จานวนนักเรียนออกกลางคัน ทั้งสิ้น
57 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 0.18 ของจ านวนนั กเรียนต้นปีทั้งหมด สาเหตุที่ออกมากที่สุ ด คื อ หาเลี้ ยงครอบครั ว
คิดเป็นร้อยละ 49.12 ของนักเรียนที่ออกกลางคัน สาเหตุรองลงมาคือ สมรสแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 24.56
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่
ประเภทพิกำร
จำนวนนักเรียนทัง้ หมด
นักเรียนพิกำรเรียนร่วมทัง้ หมด
ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น
ควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน
ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ
ควำมพิกำรร่ำงกำยและสุขภำพ
ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้
ควำมพิกำรทำงกำรพูดและภำษำ
ควำมพิกำรทำงกำรพฤติกรรมและอำรมณ์
ควำมพิกำรทำงกำรออทิสติก
ควำมพิกำรทำงกำรซ้ำซ้อน
อืน่ ๆ

ชำย
5,308
219
1
0
9
2
201
0
3
2
1
0

จังหวัดลำพูน
หญิง
6,917
94
1
0
4
1
85
0
1
0
2
0

รวม
12,225
313
2
0
13
3
286
0
4
2
3
0

ชำย
8,149
347
8
2
7
6
296
2
16
4
6
0

จังหวัดลำปำง
รวม สพม.35
หญิง
รวม
ชำย
หญิง
11,072 19,221 13,457 17,989
107
454
566
201
4
12
9
5
1
3
2
1
6
13
16
10
5
11
8
6
85
381
497
170
0
2
2
0
3
19
19
4
2
6
6
2
1
7
7
3
0
0
0
0

รวม
31,446
767
14
3
26
14
667
2
23
8
10
0

คิด
เป็น
ร้อยละ
2.44
1.83
0.39
3.39
1.83
86.96
0.26
3.00
1.04
1.30
0.00

จากตารางที่ 11 พบว่า จานวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,446 คน มีนักเรียนพิการเรียนร่วม ทั้งสิ้น
767 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด จานวน
667 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด
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ตารางที่ 12 แสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จาแนกตาม
เพศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
รำยกำร
นักเรียน ม.3 ต้นปีกำรศึกษำ
นักเรียน ม.3 จบกำรศึกษำ
1.ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในจังหวัดเดิม
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ในต่ำงจังหวัด
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอื่น ใน กทม.
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน
ศึกษำต่อสถำบันอื่น ๆ
รวม ศึกษำต่อ
2.ไม่ศกึ ษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) ภำคอุตสำหกรรม
(2) ภำคกำรเกษตร
(3) กำรประมง
(4) ค้ำขำย ธุรกิจ
(5) งำนบริกำร
(6) รับจ้ำงทัว่ ไป
(7) ทำงำนอื่น ๆ
รวมประกอบอำชีพ
2.2 บวชในศำสนำ
2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศกึ ษำต่อ
2.4 อื่น ๆ
รวมไม่ศกึ ษำต่อทัง้ สิน้

จำนวนนักเรียน (จ.ลำพูน) ร้อยละ
จำนวน
นักเรียนจบ
ชำย หญิง รวม กำรศึกษำ
1,075 1,224 2,299
90.00
943 1,126 2,069
831 1,050 1,881
30 25
55
3
6
9
1
1
50 22
72
2
1
3
18 16
34
935 1,120 2,055
4
3
7
1
8

1
2
1
2
6
6

1
2
5
5
13
1
14

จำนวนนักเรียน (จ.ลำปำง) ร้อยละ
จำนวน
นักเรียนจบ
ชำย หญิง รวม กำรศึกษำ
1,636 1,862 3,498
97.28
1,510 1,893 3,403

90.91 1,176 1,656 2,832
2.66 15 37
52
0.43
3
5
8
0.05
2
2
3.48 260 133 393
0.14
3 10
13
1.64 44 49
93
99.32 1,501 1,892 3,393
0.05
0.10
0.24
0.24
0.63
0.00
0.05
0.00
0.68

1
1
5
7
2
9

1
1
1

1
2
5
8
2
10

จำนวนนักเรียน (รวม สพม.35) ร้อยละ
จำนวน
นักเรียนจบ
ชำย หญิง รวม
กำรศึกษำ
2,711 3,086
5,797
94.39
2,453 3,019
5,472

83.22 2,007 2,706
1.53 45
62
0.24
6
11
0.06
1
2
11.55 310 155
0.38
5
11
2.73 62
65
99.71 2,436 3,012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.06
0.15
0.24
0.00
0.06
0.00
0.29

1
5
8
14
3
17

1
2
2
2
7
7

4,713
107
17
3
465
16
127
5,448

86.13
1.96
0.31
0.05
8.50
0.29
2.32
99.56

1
2
1
7
10
21
3
24

0.02
0.04
0.00
0.00
0.02
0.13
0.18
0.38
0.00
0.05
0.00
0.44

จากตารางที่ 12 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ จานวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของจานวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของนักเรียน
ที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.13 รองลงมาเรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.44 ของนักเรียนที่จบการศึ กษา
ทั้งหมด
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ตารางที่ 13 แสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จาแนกตาม
เพศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ
ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน (จ.ลำพูน)

รำยกำร
นักเรียน ม.6 ต้นปีกำรศึกษำ
นักเรียน ชั้นม.6 จบกำรศึกษำ
1.ศึกษำต่อ
1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน
1.6 สถำบันพยำบำล
1.7 สถำบันทหำร
1.8 สถำบันตำรวจ
1.9 สถำบันอื่น ๆ
รวม ศึกษำต่อ
2.ไม่ศกึ ษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) รับรำชกำร
(2) ทำงำนรัฐวิสำหกิจ
(3) ภำคอุตสำหกรรม
(4) ภำคกำรเกษตร
(5) กำรประมง
(6) ค้ำขำย ธุรกิจ
(7) งำนบริกำร
(8) รับจ้ำงทัว่ ไป
รวมประกอบอำชีพ
2.2 บวชในศำสนำ
2.3 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศกึ ษำต่อ
2.4 อื่น ๆ
รวมไม่ศกึ ษำต่อทัง้ สิน้

ร้อยละ จำนวนนักเรียน (จ.ลำปำง)
จำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ ชำย หญิง รวม
ชำย หญิง รวม
684 1,150 1,834
1,023 1,773
2,796
91.55
653 1,026 1,679
929 1,704
2,633
522 921
2 5
3 7
46 14
9 9
3
34 39
619 995
9
3
22
34
34

5
1
1
1
22
30
1
31

1,443
7
10
60
18
3
73
1,614
5
10
4
1
44
64
1
65

85.94 623 1,408
0.42 63 99
0.60 11 18
3.57 167 49
0.00 13 17
1.07 1 41
0
1
1
4.35 28 43
96.13 907 1,676
0.30
0.60
0.24
0.06
2.62
3.81
0
3.87

2
4
1
14
21
1
22

2
2
19
23
5
28

2,031
162
29
216
30
42
2
71
2,583
4
6
1
33
44
6
50

ร้อยละ จำนวนนักเรียน (รวม สพม.35)
จำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ ชำย หญิง
รวม
1,707 2,923
4,630
94.17
1,582 2,730
4,312
77.14 1,145 2,329
6.15 65 104
1.10 14 25
8.20 213 63
1.14 13 17
1.60 10 50
0.08
4
1
0.00
2.70 62 82
98.10 1,526 2,671
0.00
0.00
0.00
0.00
0.15
0.23
0.04
1.25
1.67
0.00
0.23
1.90

9
2
7
1
36
55
1
56

5
1
2
3
1
41
53
6
59

ร้อยละ
จำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ
93.13

3,474
169
39
276
30
60
5
144
4,197

80.57
3.92
0.90
6.40
0.70
1.39
0.12
0.00
3.34
97.33

5
10
4
10
2
77
108
7
115

0.00
0.00
0.12
0.23
0.09
0.23
0.05
1.79
2.50
0.00
0.16
2.67

จากตารางที่ 13 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ จานวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คิดเป็นร้อยละ 93.13 ของจานวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 97.33 ของนักเรียน
ที่จ บการศึก ษา ศึกษาต่อในมหาวิท ยาลั ย ของรัฐ มากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 80.57 รองลงมาเรีย นต่ อ สถาบั น
อาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ บาล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.40 และ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ศึ ก ษาต่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.67 ของนั ก เรี ย น
ที่จบการศึกษาทั้งหมด
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ตารางที่ 14 แสดงจานวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง จาแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
จังหวัด/วิทยฐานะ
ครู/ครูผู้ช่วย
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชียวชาญ
รวมลาพูน

ต่ากว่า ป.ตรี

2
2

ครู/ครูผู้ช่วย
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชียวชาญ
รวมลาปาง
ครู/ครูผู้ช่วย
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
เชียวชาญ
รวมระดับเขตพื้นที่

2
2

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท
จังหวัดลาพูน
139
8
41
117
3
111
161
1
79
4
417
12
235
จังหวัดลาปาง
195
4
62
218
3
196
217
1
184
2
2
632
10
442
ระดับเขตพื้นที่
334
12
103
335
6
307
378
2
263
2
2
4
1,049
22
677

หมายเหตุ ข้าราชการครู หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
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ปริญญาเอก

รวม

1

188
231
244
4
667

1

3
3
6

3
4
7

261
420
405
4
1,090
449
651
649
8
1,757

ตารางที่ 15 แสดงผลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปีงบประมาณ 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
รำยกำร
1.แบบทดสอบควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19
2.แบบทดสอบเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน PISA 2021 ด้วย PISA – Style Online Testing
3.แบบทดสอบควำมรู้สำหรับกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.แบบทดสอบควำมรู้สำหรับกำรดำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.แบบทดสอบควำมรู้สำหรับ Teaching Technique Comprehension for English Teacher
6.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
7.แบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับงำนสำรบรรณ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
8.แบบทดสอบควำมรู้พนื้ ฐำนเกี่ยวกับ วิทยำกำรคำนวณ (Computing Science)
9.แบบทดสอบควำมรู้โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
10.แบบทดสอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
11.แบบทดสอบคำย่อภำษำอังกฤษพืน้ ฐำนทัว่ ไป (Basic Abbreviation)
12.แบบทดสอบพระรำชบัญญัตแิ ละระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.2560
13.แบบทดสอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพท
ุ ธ
14.แบบทดสอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
15.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน ว21/2560
16.แบบทดสอบควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ
17.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
รวมทัง้ สิน
้

ผ่ำนเกณฑ์
ไม่ผำ่ นเกณฑ์
ผ่ำนเกณฑ์ (คน) คิดเป็นร้อยละ ไม่ผำ่ นเกณฑ์(คน) คิดเป็นร้อยละ
9,061
63.68
5,169
36.32
2,497
60.67
1,619
39.33
81.99
18.01
3,050
670
2,494
81.61
562
18.39
3,504
58.68
2,467
41.32
2,933
71.96
1,143
28.04
3,442
80.93
811
19.07
1,439
77.53
417
22.47
4,130
69.91
1,778
30.09
1,488
84.50
273
15.50
1,317
88.99
163
11.01
945
92.47
77
7.53
1,095
88.31
145
11.69
813
90.84
82
9.16
714
88.81
90
11.19
882
90.46
93
9.54
410
81.84
91
18.16
40,214
71.99
15,650
28.01

รวมผูท้ ดสอบ
ทัง้ สิน
้ (คน)
14,230
4,116
3,720
3,056
5,971
4,076
4,253
1,856
5,908
1,761
1,480
1,022
1,240
895
804
975
501
55,864

หมายเหตุ ผู้ผา่ นเกณฑ์จะต้องได้ผลคะแนนตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป
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ข้อมูลวิชำกำร สพม. 35
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

ระดับชัน้
ม.3 ปีการศึกษา 2562
สพม.35
60.05
35.83
31.46
32.18

สังกัด

ประเทศ

ระดับชัน้
ม.6 ปีการศึกษา 2562

ผลต่างเทียบ
สพม.35
ระดับประเทศ

55.91
55.14
32.98
33.25
26.98
26.73
30.22
30.07
ไม่มีการทดสอบ

+4.91
+2.58
+4.73
+2.11

44.58
30.18
27.95
31.30
37.45

สังกัด

ประเทศ

ผลต่างเทียบ
ระดับประเทศ

43.02
28.97
25.62
29.40
36.10

42.21
29.20
25.41
29.20
35.70

+2.37
+0.98
+2.54
+2.10
+1.75

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2561 – 2562
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561
59.85
30.82
35.02
39.61

2562
60.05
35.83
31.46
32.18
ไม่มีการทดสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ค่าพัฒนา
+0.20
+5.01
-3.56
-7.43

2561
50.70
32.68
33.78
32.93
36.71

2562
44.58
30.18
27.95
31.30
37.45

ค่าพัฒนา
-6.12
-2.50
-5.83
-1.63
+0.74

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา 2559 – 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2559
50.41
33.91
34.41
37.95

2560
2561
52.46
59.85
32.07
30.82
31.19
35.02
34.98
39.61
ไม่มีการทดสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2562
60.05
35.83
31.46
32.18
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2559
55.88
28.42
27.50
33.99
37.81

2560
52.74
29.62
27.17
32.19
36.53

2561
50.70
32.68
33.78
32.93
36.71

2562
44.58
30.18
27.95
31.30
37.45

ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ บริ ห ารจั ด การส านั ก งานและสนั บสนุน
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง 2 ส่ ว น คื อ 1) การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ 2) การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประสบกับ
สถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID- 19 ) ทาให้การบริหารงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ
อาจมีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาดาเนินการ และวิธีดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้

การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ
1. การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นมา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี น โยบายการตรวจราชการ
เพื่อตรวจ ติดตาม เร่งรัด กากับ นโยบายที่เป็นจุดเน้น
พิ เ ศษตามประเด็ น การตรวจราชการและติ ด ตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นข้อมูลสะท้อน
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความก้ าวหน้ า ความส าเร็ จ ตลอดจนเป็น
ข้อมูล ในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปั ญหา/อุปสรรค
และพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุผลสัมฤทธิ์ให้
เกิดประโยชน์กับทางราชการสูงสุด

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจราชการ ได้รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการรายงานในประเด็น ดังนี้
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็นผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนที่มีผ ลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561
เป้าหมายคือ โรงเรียนทีม่ ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET
รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ปีการศึกษา 2561 ที่สูง จานวน 2 โรง คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน และ
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ต่า คือ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตาม
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนลาปางกัลยาณี และ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประเด็นนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda based) โรงเรียนที่รับการตรวจฯ
ได้ดาเนินการตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น
3. ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ (นางสาวชฎารั ตน์ สิ งหเดชากุ ล ) ลงพื้ นที่ เพื่ อตรวจติ ดตาม
ประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัด
ลาพูน และโรงเรียนลาปางกัลยาณี ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนที่รับการตรวจฯ ได้มีแนวทางการการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ชี้แ จงแนวทางและประเด็น การตรวจราชการของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ให้เ ข้า ใจประเด็น การตรวจราชการ
เพื ่อ ให้ไ ด้ข ้อ มูล ที ่ถ ูก ต้อ ง สามารถขับ เคลื ่อ นนโยบาย
อย่างแท้จริง
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

2. การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายการดาเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหาร
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความสาคัญต่อผู้เรียนสูงสุด โดยใช้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจราชการ ได้รับการตรวจราชการ
จากผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการรายงานในประเด็น การจัดตั้งศูนย์บริห ารงานการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC โดยผู้ตรวจราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
นางสุวารี เคียงประพันธ์ และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ลงพื้นที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ HCEC คือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เพื่อตรวจติดตาม ประเมินผลและ
การขับเคลื่อนนโยบาย ฯ และในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้ ตรวจติดตาม ประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังนี้
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 โรงเรียน 1 ตาบล)
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การดาเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 (COVID – 19)
4. นโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50/50)
5. การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC
6. การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจาชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจาสถานศึกษา สังกัดสานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
7. สหกรณ์โรงเรียน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ชี้แจงแนวทางและประเด็นการตรวจราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจ
ประเด็นการตรวจราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายอย่างแท้จริง
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3. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ความเป็นมา
งานคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษา เพื่ อ รั บ รางวั ล
พระราชทานนี้ เกิ ด ขึ้ น จากน้ าพระทั ย อั น เปี่ ย มด้ ว ยพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรง
มี พ ระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(ม.ล.ปิ่ น มาลากุ ล ) ในปี พ.ศ. 2506 ครั้ ง ที่ เ สด็ จ พระราชด าเนิ น
ทรงเปิดงาน แสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2506
และพระราชทานรางวั ล แก่ โ รงเรี ย นราษฎร์ ส อนศาสนาอิ ส ลาม
ซึ่งจั ดการศึ ก ษาดีเ ด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่ า “มีนักเรี ย น
จานวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษา
ดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัล
พระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ ” งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัล พระราชทานเป็ น งานที่มีเกีย รติเป็ น สิ ริมงคล สมควรที่ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจะต้องดาเนินการด้ว ยความ
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกระบวนการประเมินและคัดเลื อกนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น คณะกรรมการ
ต้องดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณา
ตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง เพื่อให้ได้นักเรียนหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล
พระราชทานอย่างแท้จริง

ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ ร่ ว มพิ จ ารณาตั ว แทนนั ก เรี ย นระดั บ เขตพื้นที่
การศึกษาเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดดังนี้
ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(จังหวัดลาปาง)
ประเภทนักเรียน
ระดับ
ขนาด
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
อาเภอ
สังกัด
เล็ก
นายภูริพัฒน์ ตาอ้ายเทือก
ม.3
ผาปังวิทยา
เมือง
สพป.ลป.2
มัธยมศึกษา
กลาง
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
ตอนต้น
ใหญ่
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
ระดับ

ขนาด
เล็ก
มัธยมศึกษา
กลาง
ตอนปลาย
ใหญ่

ชื่อ-สกุล

ชั้น
โรงเรียน
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
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อาเภอ

สังกัด

ประเภทสถานศึกษา
ระดับ
ขนาด
เล็ก
มัธยมศึกษา
กลาง
ใหญ่

สถานศึกษา

ประเภทนักเรียน(ชมเชย)
ระดับ
ขนาด
ชื่อ-สกุล
มัธยมศึกษา
เล็ก เด็กหญิงธนวรรณ ปัญญาเสน
ตอนต้น

อาเภอ
สังกัด
ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน

ลาดับที่ได้

ชั้น

โรงเรียน

อาเภอ

สังกัด

ม.2

แม่วะวิทยา

เถิน

สพป.ลป. 2

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(จังหวัดลาพูน)
ประเภทนักเรียน
ระดับ
ขนาด
เล็ก
มัธยมศึกษา
กลาง
ตอนต้น
ใหญ่
เล็ก
มัธยมศึกษา กลาง
ตอนปลาย
ใหญ่

ชื่อ-สกุล

ชั้น

โรงเรียน

อาเภอ

เด็กหญิงธนัชพร ทากาศ

ม.3

บ้านแม่เทย

ลี้

ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
จักรคาคณาทร
นางสาวฉันทนิษฐ์ ไชยวงศ์ผาบ ม.3
จังหวัดลาพูน
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
จักรคาคณาทร
นางสาววราลี ไชยประสพ
ม.6
จังหวัดลาพูน

สังกัด
สพป.
ลาพูน2

เมือง

สพม.35

เมือง

สพม.35
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ประเภทสถานศึกษา
ระดับ
ขนาด
เล็ก
มัธยมศึกษา
กลาง
ใหญ่

สถานศึกษา

อาเภอ
สังกัด
ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
เมือง
สพม.35

ลาดับที่ได้
1

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. กระตุ้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ ความประพฤติและมีจิตสาธารณะ

4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้
กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ด สรรงบประมาณ
เพื่อดาเนินงานการปลูกฝังจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ไม่เพิก เฉยต่อการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผลการดาเนินงาน
1. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ดังนี้
1.1 จั ด อบรมเสริ มสร้ า งพัฒ นาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิด การแยกระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับข้าราชการครูผู้ช่วย (จังหวัดลาพูน) จานวน 43 คน เมื่อวันที่
15 มิ ถุน ายน2563 ณ ห้ องประชุม โรงเรี ย นจักรคาคณาทร จังหวัดล าพูน และอบรมเสริมสร้างพัฒ นาวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กับ
ข้าราชการครูผู้ช่วย (จังหวัดลาปาง) จานวน 52 คน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ลาปาง
รีสอร์ท จังหวัดลาปาง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกคน

1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างกลไก
ป้องกันและยับยั้งการทุจริต เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์
รีสอร์ท จังหวัดลาพูน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการและบุคลากรของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 50 คน

1.4 จัดทาป้ายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และยับยั้งการทุจริต
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2. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ดังนี้
2.1 มีการนิเทศ กับกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต และ
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

2.2 ประชุมเสวนาการดาเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ขยายผลโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมถอด
บทเรียน(Best Practice) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมค่ายเยาวชน ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต เมื่อวันที่ 19 กันยายน
2563 ณ โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน

2.3 มีสื่อสร้างสรรค์ สังคมสุจริต โดยจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาดาเนินการ

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ดังนี้
3.1 กิ จ กรรม ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นายกระดั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา (ITA) และกาหนดผู้ รับผิ ดชอบตามตัวชี้วัดการประเมินฯ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้คะแนน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ( ITA Online)
ร้อยละ 91.42
รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
32

3.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 เ มื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2563
ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3.3 มีการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและประเมินผล เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
นักเรียนมีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
33

3. พัฒนา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด และองค์กร ให้มีวัฒนธรรมค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ

5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ความเป็นมา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ส่ ง เสริ ม
การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุ คลากรทางการศึ กษา ได้รั บ การปลู กฝั งคุณธรรม 5 ประการ
ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม พ อ เ พี ย ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ความรั บ ผิ ด ชอบ และอุ ด มการณ์ คุ ณ ธรรม ซึ่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการโดยจัดเป็นค่ายส่งเสริม
โครงงานพั ฒ นาจริ ย คุ ณ คื น คุ ณ ธรรมสู่ ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ สร้ า งคุ รุ ช น
คนคุณธรรม

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนแกนนาจากโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 135 คน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ร้อยละ 100
2. นักเรียนแกนนาจากโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 135 คน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ร้อยละ 100
3. นักเรียนแกนนาจากโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 135 คน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นผู้นาในการจัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติได้ ร้อยละ 100

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของการดาเนินงาน โดยการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการนิเทศติดตามชั้นเรียนเป็นประจาในทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนางานคุณธรรมของแต่ละสถานศึกษา ให้เกิดสัมฤทธิผลของการดาเนินงาน
เพิ่มขึ้น
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6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารในสังกัด จานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จั ดสรรงบประมาณสนั บ สนุ น และแจ้ งแนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ เ ป็ น
แนวทางการจัดสรรงบประมาณสาหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพื้นที่พิเ ศษสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
ตามบริบทความจาเป็นของแต่ละพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพื้นที่
พิเศษ

ผลการดาเนินงาน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดใน
โครงการพัฒ นาการจัดการศึกษาโรงเรี ยนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ดังนี้
โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนละ 29,800 บาท
2. โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้ง 3 แห่ง ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ภายใต้โครงการ ดังนี้
2.1 โรงเรียนประชาราชวิทยา : โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
2.2 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ : โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ
2.3 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม : พัฒนาทักษะชีวิตยุคใหม่ ป้องกันภัยจากโรคโควิด19
(STOP COVID-19)

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานและสนั บสนุนงบประมาณให้ กับโรงเรียนในโครงการพัฒ นาการจัดการศึกษา
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้า
ในด้านคุณภาพการศึกษา
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7. โครงการ การสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การเติ บ โตคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเน้นและให้ความสาคัญในการให้ความรู้
ที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด้ า นการผลิ ต และบริ โ ภคโดยค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากร
เพื่อคนรุ่นต่อไป และเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดโครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดทาแผน
การเรียนรู้ การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก สนับสนุน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียน และชุมชน

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้ กับ บุ คลากรในส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษา เขต 35 และมีการบริห ารจัดการขยะในรูปแบบ
“ธนาคารขยะรีไซเคิล” และมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงผลิตสื่อ
การเรียนรู้ผ่านการทาคลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. สร้างบุคลากรแกนนาโดยการคัดเลือกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ไปอบรมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
เพื่อนามาขยายผลสู่สถานศึกษา ชุมชน สังคม
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8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด
ความเป็นมา
ด้ ว ยส านั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาดและกิ จ การนั ก เรี ย น ได้ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการ
สารสนเทศ โดยพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด
เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรียกใช้ได้ตามความต้องการ
ช่วยอานวยความสะดวกและสามารถลดขึ้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถน าข้ อ มู ล สารสนเทศไปประกอบ
การตัดสินใจ วางแผนการพัฒนางานลูกเสือ ยุวกาชาดต่อไป
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เห็ นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ
ลูกเสือ ยุวกาชาด จึงได้จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด

ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น การกิ จ กรรมตามโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ง านระบบสารสนเทศลู ก เสื อ
ยุวกาชาด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
พบว่า ตัวแทนครู หรือผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้เข้าร่ว มการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เห็นว่าระบบสารสนเทศสามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในโรงเรียน
ได้อย่างครบถ้วนอยู่ที่ ( x =4.44 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่าเป็นระบบสารสนเทศที่มีความสะดวกในการใช้งานอยู่ที่
( x =4.51 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เป็นระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ ( x =4.40 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี
เห็นว่าวิทยากรสามารถนาเสนอตรงประเด็น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ
อยู่ที่ ( x =4.58 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เห็นว่าเทคนิคการนาเสนอของวิทยากรมีความน่าสนใจอยู่ที่ ( x =4.47 )
ซึ่งอยู่ในระดับดี มีเห็นว่าสถานที่จัดการประชุมมีความเหมาะสมอยู่ที่ ( x =4.47 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่าที่ประชุม
มีความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์อยู่ที่ ( x =4.40 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่าการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศลูกเสื อ
ยุวกาชาดให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น อยู่ที่ ( x =4.51 )
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีความพึงพอโดยรวมต่อโครงการอยู่ที่ ( x =4.53 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษากรอกข้ อ มู ล สารสนเทศ
ลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นปัจจุบัน
2. จัดทาสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการ
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19)
ความเป็นมา
เนื่ อ งจากการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ใ นคน หรื อ เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (Covid-19)
ทาให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กาหนดแนวทางขับเคลื่อน งานป้องกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถประยุกต์รูปแบบ/วิธีการดาเนินงาน โดยผนวกเนื้อหา การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดร่วมกับ การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ได้ตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 โดยยึ ด หลั ก การตามมาตรการการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก าร
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับ
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)

1. กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ การจัดอบรมในเนื้อหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ในการดาเนินงาน จานวน 5,000 บาท/โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 225,000 บาท
2. จัดสรรให้โรงเรียนทางตอนเหนือของประเทศ ที่มีพื้นที่ เสี่ยงในการลักลอบนาเข้า และมีการจับกุม
ผู้ค้ายาเสพติด ประเภทยาบ้าและยาไอซ์ ที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนต้องมีมาตรการในการดาเนินงานป้องกัน ค้นหา บาบัดรักษา เฝ้าระวัง ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้แก่
โรงเรียนประชาราชวิทยา จานวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าว

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกัน/ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานด้านยาเสพติด ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นิเทศติดตามการดาเนินงานด้านยาเสพติด ปีการศึกษา
2563 รอบที่ 1 จานวน 8 โรงเรียน โดยใช้แบบติดตามการดาเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 1/2563 เป็ น เครื่ องมือในการดาเนินงานผลการติดตาม พบว่า โรงเรียนดาเนินการรายงานข้อมูล
สารสนเทศ CATAS ไม่ครบทุกโรง เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้
ไม่ส ามารถเก็บ ได้ค รบถ้ว น และโรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไ ด้ด าเนิ น กิจ กรรมป้ อ งกัน /เฝ้ าระวังยาเสพติ ด อย่ า งน้ อ ย
6 กิจกรรม จากทั้งหมด 25 กิจกรรม โดยใน 6 กิจกรรมเป็นกิจกรรมสาคัญตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างน้อย 4 กิจกรรม
นอกจากนั้น โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน
สีขาว สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาปลอดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจปัสสาวะ
ปีการศึกษา 2563 และการจัดตั้งชมรม To Be Number One

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. จั ด อบรมระบบรายงานข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ NISPA เป็ น ประจ าทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
บางโรงเรียนเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเนื่ องด้วยสาเหตุการย้ายโรงเรียน หรือการมอบหมายงานของผู้บริห าร
โรงเรียน ซึ่งผู้รับผิดชอบบางโรงเรียนยังไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศ NISPA และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. อบรมครูผู้ดูแลงานยาเสพติด ทั้งการรายงานข้อมูลสารสนเทศ และอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์
3. ดาเนินการติดตามการดาเนินงานด้านยาเสพติดของโรงเรียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ของครูผู้รับผิดชอบประจาโรงเรียน และเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็ นประจา
ทุกปีการศึกษา
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10. โครงการ การดาเนินการรับนักเรียน
ความเป็นมา
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 28/ 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานในคราวประชุ ม ครั้ งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2563 เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้ศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ความถนั ด ความสนใจเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียน
ที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล การรั บ นั ก เรี ย นของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ด าเนิ น การตามระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเพื่ อ ช่ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หานั ก เรียน
ออกกลางคัน
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11. โครงการพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความเป็นมา
ตามพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 กาหนดไว้ว่า “การศึกษาต้ อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” ดังนั้น ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว นอกจากจะต้อง
ให้ความรู้และทักษะตามหลักสูตรแล้ว สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม การดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนั ก
ถึงความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ทุ ก แห่ ง และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ เห็ น ความส าคั ญ และเข้ า ใจถึง
แนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคู่มือการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลให้ นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. สนั บสนุ น ส่ งเสริ มการด าเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนและความปลอดภั ยด้ วยวิ ธี การ
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เข็มแข็งและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการและขั้นตอน
การดาเนิ นงานเป็ นระบบ ต่อเนื่ องและครบตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 5) การส่งต่อ
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2. จั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การประชุ มสั มมนา การศึ กษาดู งาน การจั ดการเรี ยนรู้ ให้ โ รงเรี ยน
ด้านระบบการดู แลช่วยเหลื อนั กเรี ยนและความปลอดภัย ให้ กับครูผู้ รั บผิ ดชอบระบบการดู แลช่วยเหลื อนั กเรี ยน
ครูแนะแนว หรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาและภาคีเครือข่าย จากโรงพยาบาลล าปาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง เช่น โครงการ
ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒนาสมรรถนะครู ที่ เกี่ ยวข้ องกั บระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยน โครงการจั ดท าคู่ มื อ
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 เป็นต้น
3. ยกย่ องเชิดชูเกียรติและให้ รางวัลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนและความปลอดภั ย
แก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการและคัดเลื อกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี โดยการมอบโล่ เกียรติยศและ
เกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงานต่อไป

12. โครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดาเนินงานโครงการเรียนรู้สู่สากล เพื่อคัดเลือก
ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี 2563 ในวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่ งเสริมและกระตุ้นให้ นักเรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เข้าแข่งขันในระดับสากล โดยผ่านกระบวนการคัด เลือกให้ได้นักเรียนที่เป็นตัวแทน จากระดับเขตพื้นที่สู่ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ดาเนินการการทดสอบตามโครงการสอบคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ.2563 ของนั กเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเป็นตัวแทนไปสอบแข่งขันในระดับชาติ
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดาเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจาปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันอาทิตย์
ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. สนามสอบจังหวัดลาปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จานวน
ผู้เข้าสอบ 596 คน และสนามสอบจังหวัดลาพูน โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน จานวนผู้เข้าสอบ 408 คน
รวมทั้งหมด จานวน 1,004 คน โดยได้รับเงินจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 37,000
บาทและจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 43,700 บาท มีนักเรียนผ่านการแข่งขัน
ทางวิชาการระดับ เขตพื้น ที่ การศึกษา เข้าร่วมจัดการแข่งขันระดับภาค จานวน 182 คน คิดเป็น ร้อยละ 30
ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2563

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเพิ่มขึ้น

13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation
Skills) และได้ดาเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งเป็น
ทักษะที่เด็กในยุคนี้ต้องมี ประกอบด้วย 3R x 8C
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
ได้จัดการเรียนรู้ส าหรั บนั กเรี ยน และพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่ส อดคล้ องกับทั ก ษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงาน
1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กั บ ศตวรรษที่ 21 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ ด าเนิ น การ สร้ า งความเข้ า ใจและ
วางแผนการคัดเลื อกโรงเรีย นแกนน าที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒ นาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด 7 โรงเรียน โดยให้สหวิทยาเขตดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนแกนนา/กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ตามโครงการ และส่งรายชื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 7 โรงเรียน ได้แก่
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สหวิทยาเขต
บุญวาทย์
กัลยา
เถินบุรินทร์
พญาวัง
จามเทวี
หริภุญชัย
ศรีวิชัย

โรงเรียน
ประชารัฐธรรมคุณ
ห้างฉัตรวิทยา
เกาะคาวิทยาคม
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
บ้านแป้นพิทยาคม
ป่าตาลบ้านธิพิทยา
แม่ตืนวิทยา

โดยบู ร ณาการกับ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การนิเทศชั้นเรียน และ
การพัฒนาเครือข่ายครูผู้นิเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. สร้ า งความเข้ า ใจและวางแผนการคั ด เลื อ กโรงเรี ย นแกนน าที่ เ ป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายในการพั ฒ นา
อย่างน้อย 7 โรงเรียน(ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด)
2. ดาเนินการโดยบู ร ณาการกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การนิเทศ
ชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนแกนนา/กลุ่มเป้าหมายดาเนินการพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานการปฏิบัติที่ดี
4. ส่ งเสริ มโรงเรี ย นให้ พัฒ นาครู ผู้ ส อนให้ ส ามารถผลิ ตสื่ อ การเรี ยนการสอนส าหรับ การจัด การเรี ย น
การสอนผ่ านระบบการศึกษาทางไกล (Online) ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการผลิ ตสื่ อ/คลิ ปการสอน
เผยแพร่ผ่าน YouTube หรือช่องทางต่าง ๆ
5. นิเทศติดตาม ผ่านกระบวนการนิเทศชั้นเรียนและติดตามการดาเนินการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้ส อดคล้ อ งกับ
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
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14. โครงการพัฒนาการนิเทศ
ความเป็นมา
การนิ เ ทศเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของกระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ มี
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมี ประสิทธิภาพได้ดีขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน
และพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ รวมทั้ง สนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนและ
เขตพื้นที่การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้นิ เทศการจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ยนในสั งกั ด ทุกโรง เพื่อให้ ครูผู้ ส อนมีความรู้ ทักษะ ด้านการจั ด
การเรี ย นรู้ ในกลุ่ มสาระที่รั บ ผิดชอบ และนั กเรียนโรงเรี ยนในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 มีคุณภาพตามมาตรฐานหลั กสูตร ตลอดจนส่งเสริมให้ โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 35 มีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนให้มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกิจกรรมการนิเทศ ดังนี้
1. นิเทศบูรณาการ (นิเทศติดตามงาน/โครงการ ของ สพฐ.)
2. นิเทศระบบนิเทศภายใน
3. นิเทศชั้นเรียน ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
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15. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ความเป็นมา
การอ่านจัดเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านทาให้
เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การดาเนิ น ชีวิตโดยพัฒ นาไปสู่ สิ่งที่ดีที่สุ ดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคั ญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ
คือ ประการแรกสาคัญต่อชีวิตประจาวัน กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพื่อ นามาใช้ในการดารงชีวิต
ประจ าวั น ประการที่ ส องมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การเรี ย น เพราะการอ่ า นเป็ น หั ว ใจของการจั ด กิ จ กรรมทั้ ง หลาย
ในการเรี ย นการสอน และมีความส าคัญยิ่ งต่อความส าเร็จ อันส่ งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้
หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย
การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องสาคัญ เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับ
การศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอื่น การอ่านเป็นพื้นฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคน
ในสังคม การอ่านทาให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความสาคัญต่อเด็กและเยาวชน
เป็ น อย่ างยิ่ ง ปั จ จุ บั น การอ่านหนั งสื อของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่ห ลาย การอ่านหนังสื อที่ดีและมีส าระ
ยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ การขาดแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่าน
หนังสือจนเกิดเป็นนิสัย จาเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ ให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถ
และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและทาให้การดาเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ดาเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ผลการดาเนินงาน
ร้ อยละของนั กเรี ย นโรงเรี ย นในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียน
มีนิสัยรักการอ่าน (ร้อยละ 85)

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
รักการอ่าน
2. พัฒนาเว็บไซต์รักการอ่านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการอ่านแก่โรงเรียนในสังกัด
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16. โครงการ พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ความเป็นมา
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา มีห น้าที่ส่ งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้ บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ได้เปลี่ยนรูปแบบ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจานวนมากทั่วโลก ไม้เว้นแม้แต่การพัฒนาตนเอง
ที่ต้องเปลี่ ย นรู ป แบบเป็ น การพัฒ นาผ่ านระบบออนไลน์ แทน เพื่อไม่ให้ การพั ฒ นาของตนเองต้ องหยุ ด ชะงั ก
โดยสามารถเข้ า ศึ ก ษาได้ ด้ ว ยตนเองตามอั ธ ยาศั ย ตามเวลาที่ ส ะดวก หรื อ ว่ า งจากการปฏิ บั ติ ง าน และ
ทาแบบทดสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร

ผลการดาเนินงาน
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ จั ด ท าแบบทดสอบออนไลน์ จ านวน 17
แบบทดสอบการเรียนรู้ (เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2563) และได้ดาเนินการจัดทาเกียรติบัตร “ผู้ออกแบบ
การเรี ย นรู้ บ ทเรี ย นออนไลน์ ” ให้ กับ บุ คลากรในสั งกัด ที่ได้จัดทาแบบทดสอบออนไลน์และได้นาขึ้นเว็ปไซต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2. บุ คลากรที่เรี ย นรู้ บ ทเรี ย นทางออนไลน์ เมื่อเข้าเรียนรู้และทาแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ ว สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์เกีย รติบั ตรอิเล็ กทรอนิ กส์ ได้ด้วยตนเองจากเว็ปไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 (E-Certificate)
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ จั ด ท าเกี ย รติ บั ต รส าหรั บ บุค ลากรในสั งกัด
“เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการทาแบบทดสอบออนไลน์ ” ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน
2563 ตามเกณฑ์เกียรติบัตร ดังนี้
- ได้รับเกียรติบัตร จานวน 1 – 5 ฉบับ อยู่ในระดับดี
จานวน 2,605 คน
- ได้รับเกียรติบัตร จานวน 6 – 10 ฉบับ อยู่ในระดับดีมาก
จานวน 1,471 คน
- ได้รับเกียรติบัตร จานวน 11 ฉบับ ขึ้นไป อยู่ในระดับดีเยี่ยม จานวน 1,620 คน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิ ศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจาจังหวัด ในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English
Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานในสมรรถนะ
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17. โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ด้วยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่า ได้มีโอกาสเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒ นาท้องถิ่น ของตนเอง อัน จะส่ งผลต่อการพัฒ นาประเทศโดยรวม ซึ่ งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 มีนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จานวน 9 ราย

ผลการดาเนินงาน
1 .นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้รับเงินทุนการศึกษา
สาหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 9 คน ๆ ละ 12,500 บาท ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา(จานวน 2 ทุน)
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยโอน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาที่สะดวกต่อการเดินทางของนักเรียนทุนแต่ละราย สาหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
2. นั ก เรี ย นทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนจบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตามหลั ก สู ต รและระระยะเวลาที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นระเบี ย บวิ นั ย และใช้ จ่ า ย
เงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ออกติดตามนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูผู้ดูแล
2. ติ ด ตามผลการเรี ย น โดยการให้ โ รงเรี ย นจั ด ส่ ง แบบรายงานผลการเรี ย น ความประพฤติ และ
แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ลาปาง-ลาพูน) เห็นถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติด
จึงได้จัดทาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึ กษา ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็น
พลังในการสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ปลอดยาเสพติด อันจะนาสู่การเป็น
ชุมชน สังคมที่ปลอดยาเสพติดต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จั ด สรรงบประมาณ สนั บ สนุ น โครงการ TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ TO BE NUMBER ONE IDOL จานวนเงิน 15,000 บาท 5 โรงเรียน แบ่งเป็น
1. เข้าร่วมแข่งขันตัวแทนเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL โดยมีนายวทัญญู ธุรี นักเรียน
โรงเรี ย นจั ก รค าคณาทร จั ง หวั ด ล าพู น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/13 เป็ น ตั ว แทนเยาวชนเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น และ
ผ่านเข้ารอบที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563
2. สาหรับโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ระหว่าง
วันที่ 14-18 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร จานวน 4 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนเถินวิทยา 2. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
3. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และ 4. โรงเรียนลาปางกัลยาณี

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องทาต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
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2. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (DMC, EMIS, B-OBEC) สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ความเป็นมา
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ พั ฒ นาระบบการจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ ใช้
ในการบั น ทึ ก ประมวลผลและรายงานข้ อ มู ล ด้ า นการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ระบบ DMC, EMIS และ B-OBEC
สามารถช่วยในการทางานด้านข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของโรงเรีย นในสังกัดซึ่งเป็นผู้รายงานข้อมูล ในระบบฯ ดังกล่าว มีความเข้าใจ
ในหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (DMC, EMIS,B-OBEC)
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
(DMC, EMIS,B-OBEC) ให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยประชุมผ่านทางโปรแกรม google hangouts
meet จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 90 คน และผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจและสามารถรายงานข้อมูล
ได้ครบถ้วน ตามกาหนดเวลา

แนวทางการพัฒนาต่อไป
จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางศึกษา
ทราบแนวทางการใช้ระบบและนาข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
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3. โครงการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น้อมนาพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10
และพระบรมวงศานุ ว งศ์ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา มุ่ ง บู ร ณาการโครงการที่ มี อ ย่ า งหลากหลาย
ให้ มีความเป็ น รู ป ธรรมที่ชั ดเจน โดยทุกโครงการต่า งมีเป้ าประสงค์ ที่ส อดคล้ อ งกั นคื อ มุ่ง พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
ด้ า นคุ ณ ธรรมให้ แ ก่ นั ก เรี ย น และด าเนิ น งานแบบบู ร ณาการร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นและส่ ง เสริ ม
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการโครงการโดยใช้กระบวนการวงจรพัฒนา
คุณภาพ ( PDCA ) เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน ,การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการนิเทศติดตามเพื่อสารวจ
ความต่อเนื่องของการดาเนินงาน และการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เพื่อพัฒนาการดาเนินงานของโครงการในระดับสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนี้
1. โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 แห่ง ได้รับส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่
10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก มีความเข้าใจระบบและวิธีการดาเนินงาน
การบู ร ณาการน้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษา ในหลวงรั ช กาลที่ 10 และพระบรมวงศานุ ว งศ์
สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้อย่าง
ถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 100

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของการดาเนินงาน โดยการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา ผ่านการนิเทศติดตามชั้นเรียนเป็นประจาในทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามโครงการฯ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาตามโครงการฯของแต่ละสถานศึกษา ให้เกิดสัมฤทธิผลในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น
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4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความเป็นมา
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 35 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการจิตอาสา
เราท าความดี ด้ ว ยหั ว ใจ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากน้ าพระราชหฤทั ย อั น เปี่ ย มล้ น ด้ ว ยพระเมตตาของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด มี ค วามรู้ มี จิ ต สาธารณะ
ในการช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน และพื้นที่สาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม

ผลการดาเนินงาน
ในห้ ว งปี 2563 ที่ ผ่ า นมา มี ก ารระบาดของโรคติ ด เชื้ อ จากไวรั ส โคโรนา 2019 ซึ่ ง มี ม าตรการป้ อ งกั น
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยไม่ให้จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จึ ง ได้ อ นุ มั ติ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น จั ด หาวั ส ดุ เ พื่ อ ท าความสะอาด ฆ่ า เชื้ อ โรค สบู่
เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัดร่วมกันดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
ทาความสะอาดสานักงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดโครงการจิตอาสาเป็นการต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสานึกในการทาความดี และ
การมีจติ สาธารณะให้แก่บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้ จั ด ท าโครงการการยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ดาเนินการไปตาม
ทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 และบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ที่ส่งเสริมมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
โดยเครือข่ายการนิเทศ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส่งผล
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ด้านวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2562

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ปรับกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดกิจกรรมการนิเทศ ดังนี้
1. นิเทศบูรณาการ (นิเทศติดตามงาน/โครงการ ของ สพฐ.)
2. นิเทศระบบนิเทศภายใน
3. นิเทศชั้นเรียน ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระ
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35”
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตระหนักเห็นว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษาและผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้ องกับการจัดการศึก ษาที่ ประพฤติตนดี ปฏิบัติงานในหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเป็นที่รักใคร่ชื่นชมจากบุคลากรด้วยกัน
ด้วยการให้รางวัลตอบแทนหรือการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไปนั้น จะเป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้นทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร
ท่านอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีกิจกรรม มอบรางวัลบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35”

ผลการดาเนินงาน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการคัดเลื อกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา บุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” ตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่
1.1 นางสาวรุ่งรัตน์
มองทะเล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
1.2 นางรุ่งทิวา
ธีระตระกูล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.3 นางดาววรรณ
สินธุบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
1.4 นางอมรพรรณ
อินทร์ต๊ะสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
1.5 นางสาวอริญา
วงศ์ชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
1.6 นางสาวระพีพันธ์
กันธิมา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
1.7 นายสุทัศชัย
จันโท
พนักงานราชการ ช่วยราชการ
2. บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
2.1 นายพีรวุทธิ์
สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
2.2 นางสาวสุวลี
สาคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
2.3 นางสาวบุษยา
ฟองสม
ลูกจ้างชั่วคราว
3. บุคคลดีเด่นด้าน “Star Service Awards” ได้แก่
3.1 นายลัญจกร
ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3.2 นางนิธิวดี
วีเกต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3.3 นางสาวจุฑามาศ
วงศ์ชัยบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป
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2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สาม(ภาษาจีน)
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สาม
(ภาษาจีน) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่ บ่ ง บอกถึ ง ทั ก ษะการใช้ ภ าษาที่ ส ามเพื่ อ การสื่ อ สาร ได้ แ ก่ ภาษาจี น และเป็ น การตอบสนองนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการประชุมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน อย่างเป็น
ระบบ เพื่อการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนภาษาจี น โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้มีประสิทธิภ าพ
และประสิทธิผล ดังนี้
1. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบภาษาจี น ในโรงเรี ย นที่ เ ปิ ด สอน จ านวน 40 คน ตระหนั ก และได้ รั บ แนวทาง
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 100
2. ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบภาษาจี น ในโรงเรีย นที่ เปิด สอนจ านวน 40 คน ทราบแนวทางส่ งเสริม การพั ฒ นา
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดอบรมด้านการพัฒนาสื่อการสอนภาษาจีนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบัน
3. การสนับสนุนครูผู้สอนภาษาจีนในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ
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3. โครงการการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ที่ไม่ได้
เข้ารับการอบรม และการนิเทศ กากับ ติดตามเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นระบบ
ความเป็นมา
โครงการอบรมพัฒนาครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค
ของ สพฐ. ได้สิ้นสุดลงในรุ่นที่ 20 ซึ่งยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษอีกจานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตามโครงการดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดทาโครงการขยายผลโครงการ
พัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) สาหรับครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม และนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นระบบ

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษกาหนดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม แต่ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้ดาเนินการเพียงระยะ
เดี ย วคื อ การอบรมขยายผลโครงการพั ฒ นาครู แ กนน าภาษาอั ง กฤษ (Boot Camp) ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17 ของเป้าหมายในการพัฒนา มีผลการพัฒนาดังนี้
1. ครูม ีค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในเรื ่อ ง Classroom Language & Giving Instruction หลัง การอบรม
อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 88.6
2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง Lesson Planning & Activity Cycle หลังการอบรม อยู่ในระดับ
มาก - มากที่สุด ร้อยละ 85.7
3. ครูมีค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในเรื ่อ ง CLT & Grammar Teaching หลัง การอบรม อยู่ในระดับ มาก มากที่สุด ร้อยละ 85.7
4. ครูมีค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในเรื ่อ ง Teaching Receptive Skills หลัง การอบรม อยู่ในระดับ มาก มากที่สุด ร้อยละ 77.2
5. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง Teaching Integrated Skills หลังการอบรม อยู่ในระดับ มาก มากที่สุด ร้อยละ 88.6
6. ครูม ีค วามรู ้ ความเข้า ใจ ในเรื ่อ ง Motivating learners & Using Technology in Teaching
หลังการอบรมในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 85.7
7. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง Assessment for learning Monitoring and Feedback หลังการ
อบรมอยู่ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 88.6
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8. ครูมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก มากที่สุด ร้อยละ 94.3
9. ครูสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค และกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอนหลังการอบรม อยู่ในระดับ
มาก - มากที่สุด ร้อยละ 94.3
10. ครูสามารถเขียนแผนการสอน อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ 88.5

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้แก่ครู
3. นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
4. จัดทามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับครู

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม
ความเป็นมา
เพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา และพั ฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาให้ กับเด็ กและ
เยาวชนพิการจาเป็นต้องจัดการศึกษาในรู ปแบบของการเรียนร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ 5
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) บริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ 2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ และบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย 3) สนับสนุนให้มีการวิจัยทางการศึกษาพิเศษเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีคุณภาพ 4) จัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน 5) นิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 จุด ๆ ละ 1 วัน ได้แก่ จุดที่ 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาพูน จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
- การคัดกรองเด็กพิการ
- การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- การจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP)
สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาพูน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
โรงเรียนละ 2 คน จานวน 45 โรงเรียน รวมจานวน 90 คน คณะดาเนินงาน จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลการดาเนินงานการจัดการเรียนรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี เพื่อพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
เด็กนักเรียนเรียนรวม

5. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทา
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดาเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทา เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้
จัดทาหน่วยงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ที่วัดผลความถนัดทางสาขาวิชาพัฒนา
แผนการเรี ย นโครงงาน/ การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระและให้ โ รงเรี ย นมี แ ผนการเรี ย นรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม รองรั บ
กลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง นาไปใช้จริง
ในชุมชน

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อการมีงานทาระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 35 ให้ แก่ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานหลั กสูตร และครูกลุ่ มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยีของ
โรงเรียนในสังกัดจานวน 100 เพื่อวางแผนการเตรียมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่เส้นทางอาชีพรองรับ
ความต้องการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนจักรคาคณาทร
จั ง หวั ด ล าพู น , โรงเรี ย นฝายกวางวิ ท ยาคม อ าเภอเชี ย งค า จั ง หวั ด พะเยา ให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู ใ นหั วข้ อ เรื่ อ ง
ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติสู่โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา, รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน
ทากรณีตัวอย่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และการจัดทา
รายวิช าเพิ่มเติมรู ป แบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้ น โดยให้ โ รงเรียนในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
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มัธยมศึกษาเขต 35 จัดทาโครงงานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 เพื่อรวบรวมเป็น หลั กสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทาของส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 35 และได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดลาปาง เครือข่ายมัธยมศึกษา
จังหวัดลาพูน ศูนย์แนะแนวประจาจังหวัดลาปาง และศูนย์แนะแนวประจาจังหวัดลาพูน เพื่อสนองนโยบาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทา โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้
จัดทาหน่วยงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

6. โครงการ พัฒนาระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
แบบออนไลน์
ความเป็นมา
จากผลการประเมินการศึกษาไทยในระดับต่าง ๆ จะพบสิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruptive Innovation การที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ฝ่ายเดียว คงยังไม่พอ สื่อ นวัตกรรมจึงมีส่วนสาคัญยิ่ง ในทางปฏิบัติ โรงเรียนและ
คณะครูได้มีการผลิ ตสื่ อนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าจานวนมาก แต่ยังขาดการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ด้ว ยเหตุนี้
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 35 โดยงานส่ งเสริมและพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์ขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ แบ่งปันเกิดการนาไปใช้อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นการเตรียมเยาวชนให้เกิดการพัฒนา
ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
มี ร ะบบการเผยแพร่ สื่ อ นวั ต กรรมแบบออนไลน์ จ านวน
1 ระบบ โดยได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด
และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 35
ส่ งผลงานด้านสื่ อนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จ
เผยแพร่ในระบบ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อั น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
โดยกว้างขวาง
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แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. จัดทาคู่มือการใช้ระบบสาหรับโรงเรียนและบุคลากรในเขตพื้นที่
2. เชิญชวนสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ซึ่งได้จัดทาระบบรองรับการใช้งานทุกโรงเรียน จะทาให้โรงเรียน
มีแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านสื่อ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จ ฯลฯ
3. น าผลการส ารวจความพึ ง พอใจในการใช้ร ะบบมาปรั บปรุง แก้ ไ ขให้ ร ะบบมีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้ น
4. พั ฒ นาระบบให้ ส่ ง จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ถึ ง เจ้ า ของผลงาน หรื อ โรงเรี ย นทราบเมื่ อ มี ผู้ แ สดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ประสบผลสาเร็จทราบเพื่อการตอบคาถามหรือการสื่อสาร
อื่น ๆ

7. โครงการการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความตระหนัก และเห็นความจาเป็นในเรื่องดังกล่าว
จึ ง จั ด ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนในสั ง กั ด โดยคั ด เลื อ กจากโรงเรี ย นในโครงการลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้
และครู ตาแหน่งครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ
และระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนาครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและเป้ า หมายของการพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็น
ครูยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบร่ว มกัน และเรียนรู้จากเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ผลการดาเนินงาน
ครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 25 - 26
กรกฎาคม 2563
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ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สาหรับครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระหว่างวันที่
25 - 26 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านได้แก่ 1. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิ เ ศษ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการหน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ 2. นางหั ท ยา เข็ ม เพ็ ช ร ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ 3. นางนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติ (On the Job Training)
ซึ่งมีรายการปฏิบัติ ดังนี้
1. กิจกรรมภาคปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน
- วางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก/ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก/จัดการเรียนรู้เชิงรุก
ในชั้นเรียน
2. ส่งงานเอกสารระยะที่ 2 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563ประกอบด้วย
- หน่วยการจัดการเรียนรู้ จานวน 1 หน่วย
- แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 1 แผนซึ่งควรออกแบบให้สอดคล้องกับแบบตรวจสอบ
หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (หน้า 40,43)
3. หน่วยฝึกอบรมตรวจสอบหน่วยการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
4. กิจกรรมสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนโดยหน่วยฝึกอบรม
5. ผู้เข้ารับการอบรมบันทึกสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เสนอต่อหน่วยฝึกอบรม
6. ผู้เข้ารับการอบรมรับการติดตามจากหน่วยฝึกอบรม

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นครู
ยุ คใหม่เปลี่ ย นแปลงจากบทบาทของผู้ ส อนมาเป็ นผู้ ส นั บสนุน การเรี ยนรู้ จาก “ครูส อน” เป็น “โค้ช ” หรือ
“ผู้อานวยการการเรีย นรู้ ” ปรับบทบาทของผู้เรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบร่วมกัน และเรียนรู้
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครู
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒ นาผู้ เรียน
โดยตรง
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8. โครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความสาเร็จในการทางานและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ
ทุ่ ม เท และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ สั ง คม จึ ง ได้ จั ด โครงการประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งความส าเร็จ
ในการทางาน และยกย่องเชิดชูเกีย รติผู้ ทาคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะการทางานให้มีคุณภาพ เป็นการ
สร้างขวัญ กาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความสาเร็จ
ในการทางาน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 24 กันยายน
2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 389 คน มีการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์
ซึ่งกัน และกัน ได้รั บ การพัฒ นาให้ มีความรู้ สามารถพัฒ นาทักษะการทางานให้ มีคุณภาพ และมีขวัญกาลั งใจ
ในการปฏิบัติงาน
2. ผู้ทาคุณประโยชน์แก่ราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 97 คน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ
การทางานให้มีคุณภาพ และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว สพม.35 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความเป็นมา
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 35 เป็นหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในการจัด การศึ ก ษา
มีบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในการ จัด
การศึกษาให้เป็น ไปในทิศทางที่รัฐ บาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้จัดให้การประชุมเชิงปฏิ บัติการพัฒนาศักยภาพการทางาน
ของพนั กงานราชการ ลู กจ้ างประจ า ลู กจ้ างชั่ว คราว เพื่อให้ กลุ่ มบุคคลดังกล่ าวมี ทัศนคติที่ ดีในการท างาน
มีความรู้และเข้าใจในการบริหารงานของตนเองและของทีมงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ จานวน 6 ครั้ง ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่งผลให้พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในสั งกัด
จานวน 15 คน มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานของตนเองและของทีมงาน
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพในการทางานของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อให้พัฒนาให้ได้ตรงตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง

10. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2562
ความเป็นมา
ครู คือ บุคลากรที่มีความสาคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย การพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความเสียสละ
ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผู้ที่มีส่วนสาคัญยิ่งในการบริหารจัดการได้แก่ ผู้บ ริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี
วิชาความรู้ สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ต่อไป
รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
63

ผลการดาเนินงาน
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูสายผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี ผลงานดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 370 รางวัล

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนั บ สนุ น ให้ มีการบู ร ณาการร่ ว มกับส านั ก งานศึก ษาธิ การจั งหวัด กลุ่ มส่ งเสริมประสิ ทธิภ าพการจั ด
การศึกษาประจาจังหวัด และสหวิทยาเขต ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อไป

11. โครงการจัดทาข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (Pre O-NET)
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนโยบายการดาเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคล้ อ งกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการนานโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความสาเร็จ รวมทั้งบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแท้จริงเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังมีโรงเรียน
ส่วนใหญ่ที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้
จัดทาโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาข้อสอบมาตรฐานและจัดทาคู่มือการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ในปีการศึกษา 2563 ขึ้น

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีข้อสอบเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรงเรียน จานวน 9
วิชา ดังนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ศาสนา และวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 มี นั ก เรี ย นที่ จ ะเข้ า รั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บชาติ
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ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 5,786 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน
4,659 คน โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง/จุดอ่อนด้อย ตามโครงสร้างข้อสอบ
(Test Blueprint) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
พร้อมรับการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2563

แนวทางการพัฒนาต่อไป
หลั งจากดาเนิ น การจัดสอบ ตรวจ วิเคราะห์ และประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ในการยกระดับ
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสอบ O – NET ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ต่ อ ไป ในแต่ ล ะระดั บ นั้ น
ควรดาเนินการดังนี้
ระดับผู้เรียนรายบุคคล
ให้ โ รงเรี ย นวิ เ คราะห์ ผ ลรายบุ ค คลที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความสามารถของผู้ เ รี ย นในแต่ ล ะสาระการเรี ย นรู้
มาตรฐาน/ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ประเมิน และแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล ถึงจุดเด่น - จุดด้อย
ที่ต้องเร่งพัฒนา และปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนนาผลไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง
ระดับการเรียนการสอนของครู
ครูผู้สอนนาผลการวิเคราะห์รายบุคคล และภาพรวมของโรงเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินของตน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของแต่ละมาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อทราบถึงจุดที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของตน จัดทาเป็นแผนยกระดับ กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ระดับสถานศึกษา
โรงเรี ย นวิเคราะห์ผ ลภาพรวมของโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ติ ดตาม นิเทศ เพื่อส่ งเสริม
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา
ใช้เป็นสารสนเทศในการกากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2563 ในเดือนมกราคม และมีนาคม 2564
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นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ความเป็นมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดทาโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย ม
(DLTV) และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (DLIT) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ โ รงเรียนนามาตรฐานการศึก ษาทางไกล
(Distance Learning Standards) ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้มาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทีย ม (DLTV) และโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใช้มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพื่อต่อยอดรองรับการพัฒนาบุคลากรภายในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยมีเป้าหมายสาคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้รับ
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกิจกรรม
จัดการประกวดแข่งขัน การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อสนับสนุนการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูในสังกัด และจัดเก็บผลงานสื่อ
ไว้เป็นคลังสื่อของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ผลจากการดาเนินงาน ครูในสังกัดมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นและอยากให้มีการสนับสนุนต่อไป
โดยครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่รับการพัฒนาสามารถพัฒนา
สื่อการเรียน การสอน มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสร้า งสื ่อ
ด้วยเครื่องมือ และเทคนิคที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในสังกัดได้มีการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมความรู้
และสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน มอบรางวัลให้ตามความเหมาะสม ต่อไป
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2. โครงการติดตามการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2563
ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้ เป็ น มนุ ษย์ ที่ส มบู ร ณ์ ทั้ งร่ า งกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคลที่สาคัญประการหนึ่ง
คือระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายสาคัญ คือ การให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เห็นถึง
ความสาคัญของการจัดการศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดโครงการติดตามการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2563 ขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน พบว่า สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและ
มีป ระสิ ทธิภ าพ นั กเรี ย นได้รั บ การดูแลช่ว ยเหลื ออย่างเหมาะสม และสามารถพัฒ นาตนเองได้ตามศั ก ยภาพ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด แบบมุ่งเป้าที่ตัวผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21
2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียน

3. โครงการ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากรที่จากัด
ความเป็นมา
ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ยังมีความเหลื่อมล้า
ในความพร้อมทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะมีครูไม่ครบสาขาวิชา สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 โดยงานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดาเนินงานตามภารกิจหลักสาคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดทาโครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากร
ที่ จ ากั ด เพื่ อ เพิ่ ม ความเสมอภาคทางการศึ ก ษา ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนครู รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
แผนกาหนดไว้
1. จานวน 2 รายวิชา
2. โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จานวน 6 โรงเรียน (วิชาละ 3
โรงเรียน)
3. ครู จานวน 10 คน

ผลการดาเนินงาน
1. จานวน 4 รายวิชา
2. โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จานวน 7 โรงเรียน
3. ครู จานวน 15 คน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. น าข้ อ ค้ น พบจากการด าเนิ น การในภาคเรี ย นที่ 1/2563 ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่ อ จั ด ท าโครงการ
ในปีงบประมาณ 2564
2. ส่ งเสริ มการน ารูป แบบ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้ว ยทรัพยากร
ที่จากัด ให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนทั่วไป ได้นาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อสอนเสริม หรือจัดการเรียนการสอน
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น
3. เผยแพร่รูปแบบ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากรที่จากัด
ให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนทั่วไป ได้นาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือครูไม่ครบ
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ
ความเป็นมา
โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ
เพื่อเศรษฐกิจ ฐานราก ของ พล.อ.ประยุ ทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลั งระหว่างภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดาเนินงานของ 12 คณะทางาน
สานพลั ง ประชารั ฐ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการศึ ก ษาของประเทศและ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทางานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพ
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วิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กรหลัก
2 แห่งดาเนินการร่วมกับคณะทางานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดทาโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ และจัดทาบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา ระหว่าง
ภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา
ของประเทศไทย
เพื่อให้การพัฒนาโครงการ โรงเรียนประชารัฐ ดาเนินการไปตามทิศทางและเป้าหมายของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้กาหนดโครงการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาให้สัมพันธ์สอดคล้องกับทิศทางตามจุดเน้น นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบ
ฐานข้อมูล
2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นาและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
3. ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม
5. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียนให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนในโครงการ
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและดาเนินการส่งเสริม กากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล
และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน
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5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลระดับมัธยมศึกษา
ความเป็นมา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 ได้ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล จำนวน 21 โรงเรียน ในส่วนจังหวัดลำปำง มี 13
โรงเรียน จังหวัดลำพูน จำนวน 8 โรงเรียนซึ่งมีควำมมุ่งหมำยในกำรพัฒนำโรงเรียน นักเรียน ให้ได้รับกำรศึกษำ
ที่เท่ำเทียม สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น มีทั กษะชีวิต และทักษะอำชีพ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจและร่ ว มเข้ำ มำช่ว ยพัฒ นำกำรศึ กษำของโรงเรี ยนในสั ง กัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำเขต 35

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล จำนวน 21 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจำตำบล ส่งผลงำน Best Practices และได้รับผ่ำนกำรคัดเลือก
2. โรงเรียนในโครงกำรโรงเรีย นคุณภำพประจำตำบล จำนวน 21 โรงเรียน มีโอกำสพัฒ นำยกระดับ
คุณภำพเป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำที่กำหนด
3. โรงเรียนที่เข้ำโครงกำรฯ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 ได้รับควำมร่วมมือ
จำกชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
เปิดโอกำสให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯได้ดำเนินกำรกิจกรรมตำมที่ สพฐ. กำหนดได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ควรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มศักยภำพ ของแต่ละกิจกรรมที่ สพฐ กำหนด เช่น
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
กิจกรรม 2 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
กิจกรรม 3 กำรจัดทำหลักสูตรต่อต้ำนทุจริต กำรประเมิน ITA
กิจกรรม 4 โครงกำรโรงเรียนสุจริตในสถำนศึกษำ
กิจกรรม 5 กำรวิจัยโรงเรียนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
กิจกรรม 6 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
กิจกรรม 7 กำรพัฒนำภำวะผู้นำและสร้ำงควำมตระหนักของผู้บริหำรโรงเรียน
กิจกรรม 8 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่เข้ำโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
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6. โครงการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศให้กำรเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 โดยให้
สถำนศึกษำจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจำกกำรระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ำมกลำงควำมวิตกกังวลของทุกฝ่ ำยต่อควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรค
ในระลอกที่สอง
ส่วนปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นับได้ว่ำ เป็นปัญหำที่มีควำมสำคัญและเป็นปัญหำที่ควรได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงเร่งด่วนทั้งในประเทศไทยและนำนำประเทศ เนื่องจำกปัญหำกำรตั้งครรภ์ดังกล่ำวนั้น นอกจำกจะส่งผล
กระทบต่อตัววัยรุ่นเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชำติ
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 35 จึงจัดโครงกำรประชุมครูผู้ รับผิ ดชอบงำนอนำมัย
โรงเรียนเพื่อกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)

ผลการดาเนินงาน
จำกกำรดำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรประชุมครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนเพื่อกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 พบว่ำ ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรประชุม เห็นว่ำ
กิจกรรมในหัวข้อวิธีป้องกันกำรระบำดของเชื้อ COVID – 19 ในสถำนศึกษำ รวมถึง วิธีกำรจำแนกผู้ต้องสงสัย
ติดเชื้อและกำรดำเนินกำรหำกพบผู้ต้องสงสัยตรงกับควำมต้องกำรของงำนอนำมัยโรงเรียนในห้วงเวลำปัจจุบัน
อยู่ที่ ( x =4.52 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก เป็นองค์ควำมรู้ที่ครูผู้ รับผิ ดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนสำมำรถนำไปใช้
เป็ น แนวทำงกำรด ำเนิ น กำรในสถำนศึ ก ษำได้ อ ยู่ ที่ ( x =4 .57 ) ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ ดี ม ำก เทคนิ ค ของวิ ท ยำกร
มีควำมน่ำสนใจอยู่ที่ ( x =4.22 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่ำกิจกรรมในหัวข้อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
วัยรุ่นเพื่อเสริมสร้ำงทักษะชีวิตตรงกับควำมต้องกำรของงำนอนำมัยโรงเรียนในห้วงเวลำปัจจุบัน อยู่ที่ ( x =4.41 )
ซึ่งอยู่ในระดับดี เป็นองค์ควำมรู้ที่ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงกำรดำเนินกำร
ในสถำนศึกษำได้อยู่ที่ ( x =4.52 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก เทคนิคของวิทยำกรมีควำมน่ำสนใจอยู่ที่ ( x =4.37 ) ซึ่งอยู่
ในระดับดี เห็นว่ำสถำนที่จัดกำรประชุมมีควำมเหมำะสมอยู่ที่ ( x =4.52 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก เห็นว่ำที่ประชุม
มีควำมพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์อยู่ที่ ( x =4.52 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก มีควำมพึงพอใจต่ออำหำรและเครื่องดื่ม
อยู่ที่ ( x =4.48 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระยะห่ำงของกำรดำเนินกำรประชุมตำมสถำนกำรณ์
อยู่ที่ ( x =4.41 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีควำมพึงพอโดยรวมต่อกำรประชุมอยู่ที่ ( x =4.46 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ กำรส่ ง เสริ ม งำนอนำมั ย โรงเรี ยนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อง

รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
71

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ความเป็นมา
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี มี มติ เห็ น ชอบ ในครำวกำรประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั นที่ 17 กรกฎำคม 2561
ให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำยใต้
“โครงกำรทำควำมดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
ภำครัฐ” เพื่อให้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยมีประสิทธิภำพและง่ำยต่อกำรนำไปใช้ประโยชน์โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมำย
ให้ ทุกหน่ วยงำนภำครั ฐ ดำเนิ นกำรพร้ อมกั นทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิ งหำคม 2561 และกำหนดเป็ นตั ววั ด
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนภำครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 เป็นหน่ว ยงำนทำงกำรศึกษำ มีโ รงเรียนในสังกัด
จำนวน 45 โรงเรียนและเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนที่มำ
ติดต่อรำชกำร เป็นจำนวนมำก ประกอบกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มี นโยบำยให้สำนักงำน
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำทุ ก เขต จั ด ให้ มี ร ะบบกำรคั ด แยกขยะและกำรแก้ ปั ญ หำขยะตำมบริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่
อย่ำงยั่งยืน เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำสำนักงำนน่ำอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็ว ลดค่ำใช้จ่ำย ลดปัญหำขยะ ทำให้เกิดภำพรวมที่ดี
เน้นควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร สถำนที่สวยงำม สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย

ผลการดาเนินงาน
บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จำนวน 65 คน ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรบริ ห ำรจั ด กำรลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น ในวั น ที่ 26 กุ ม ภำพั น ธ์ 2563
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35เพื่อสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน บุคลำกร
ในสังกัดมีจิตสำนึก ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรทำงำนมีควำมสุข ส่งเสริมในด้ำนบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ อันจะส่งผล
ให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35 มี จิ ต ส ำนึ ก รั ก
ในสิ่งแวดล้อม และมีกำรบริหำจัดกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาปี 2562
ความเป็นมา
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นองค์กรหลัก
มีภำรกิจจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร
และบุ ค คลผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรจั ด กำรศึ ก ษำในสั ง กั ด
ที่ป ฏิบั ติงำนในส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส่ว นกลำง
และปฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ รวมทั้ ง สถำนศึ ก ษำ
จำนวนมำก
เพื่ อ เป็ น กำรสร้ ำ งขวั ญ และก ำลั ง ใจให้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนเป็ น กำร
กระตุ้นให้บุคลำกรทุกตำแหน่ง ทุกสำยงำนและองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงกำรประกวด
รำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับ
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ดำเนินงำนตำมนโยบำยของสำนักงำนณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้อย่ำงดี มีผลงำนที่เป็นรูปธรรม และเชิงประจักษ์ สำมำรถตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อเป็น
กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนเป็นกำรกระตุ้นให้บุคลำกรทุกตำแหน่ง ทุกสำยงำน และองค์กรไปสู่
เป้ำหมำยที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงส่งผลงำนเสนอรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC
AWARDS) เพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบต่อไป

ผลการดาเนินงาน
ผลกำรประกวดและแข่งขัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้เป็นตัวแทนระดับภำค
ไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ และได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งผลงำนประกวดและแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง
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2. โครงการการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 เป็นองค์กรที่รับผิดชอบบริหำรจัดกำรศึกษำภำยใน
เขตพื้ นที่ ให้ สถำนศึ กษำ นั กเรี ยนครู และผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำมี คุ ณภำพมำตรฐำนกำรติ ดตำมกำรด ำเนิ น งำน
ตำมนโยบำยของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ และของหน่ว ยงำนต้นสั งกัดมีควำมส ำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่ง
สำหรับกำรนำข้อมูลไปพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ดังนั้น กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้เสนอโครงกำรกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เพื่อ ปรับ ปรุง พัฒ นำระบบบริห ำรจัด กำรเพื่อ กำรเรีย นรู้ใ ห้มีป ระสิท ธิภ ำพยิ่ง ขึ้น ตลอดจน เป็น กำรติด ตำม
ประเมิน และสรุป รำยงำนผลกำรดำเนิน งำนตำมแผนของสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
และโรงเรียนในสังกัดต่อหน่วยงำนต้นสังกัด

ผลการดาเนินงาน
1. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35 มี ร ำยงำน
ประจำปี 2562 เพื่อเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2562
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีกำรรำยงำนผล
กำรบริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำยุ ท ธศำสตร์ ตั ว ชี้ วั ด
ตำมแผนปฏิบัติกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/ 2563 และ 2/ 2563) ครบทุกตัวชี้วัดและ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครบทุกไตรมำส

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลำกรในสำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ย วกับ เกณฑ์กำรประเมิน ตัว ชี้วัด ไปในทิศ ทำงเดียวกัน สำมำรถนำไปเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนต่ อ ไป
เพื่อบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
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3. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35 เป็ น หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในพื้นที่จังหวัดลำปำง และ
จังหวัดลำพูน จำนวน 45 โรงเรียน เพื่อให้บริหำรจัดกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป็นไปในแนวทำง และทิศทำงเดียวกัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จึงได้จัดให้มีโครงกำร
ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
ได้ รั บ ทรำบนโยบำย แนวทำง แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ ก ษำ และได้ ร่ ว มปรึ ก ษำหำรื อ
ในข้อรำชกำรร่วมกัน และปฏิบัติรำชกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรึกษำหำรือในข้อรำชกำรร่วมกัน เพื่อได้รับ ทรำบแนวทำง
กำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
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4. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ความเป็นมา
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กระจำย
อ ำนำจให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำด ำเนิ น กำรจั ด ตั้ ง งบประมำณ
เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำร จำเป็น ขำดแคลนของโรงเรียนและสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ พบว่ำ กำรจัดทำคำขอตั้ง กำรบริหำร
งบประมำณของบำงโรงเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งงำนไม่ทันตำมกำหนด
และผู้รับผิดชอบขำดประสบกำรณ์ ดังนั้นเพื่อให้ กำรดำเนินกำรจั ดตั้ง
จัดสรรและกำรบริหำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำ จึงจัดทำโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดตั้ง จัดสรร
และกำรบริหำรงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่งบประมำณของโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 45 โรงเรียน จำนวน 73 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวำคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธันวำคม
2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.เขต 35 เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณ
และกำรบริหำรงบประมำณ
2. ประชุ ม คณะกรรมกำรระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ จ ำนวน 4 ครั้ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ำรณำค ำขอ
ตั้งงบประมำณของโรงเรียนในสังกัด และของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35
3. ประชุมคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อติดตำมกำรบริหำรงบประมำณของสำนั กงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ทุกไตรมำส รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. กำรจัดประชุมชี้แจงกำรขอตั้งงบประมำณ ทำงไกลผ่ำนช่องทำงออนไลน์
2. เปิดโอกำสให้โรงเรียนทุกโรงเสนอคำขอตั้งงบประมำณผ่ำนระบบที่สพฐ.กำหนดให้ใช้ เพื่อควำมถูกต้อง
รวดเร็ว และทันตำมกำหนดเวลำในกำรจัดส่งข้อมูล
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจาพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
กำรเกษียณอำยุรำชกำร คือกำรออกจำกตำแหน่งหรือหน้ำที่
กำรงำน เมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งภำยหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร
แล้ว มีสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรที่พึงมีพึงได้ ตำมพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 และระเบียบกระทรวง
กำรคลังว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กอปรกับ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรขอรับและกำรจ่ำยบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 สำมำรถให้ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร สำมำรถ
ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนำญฯ ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดล่วงหน้ำ ได้เป็นเวลำ 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอำยุ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เพื่อให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำผู้เกษียณ อำยุรำชกำรได้รับ บำนำญ
ต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือน ตุลำคม 2563 โดยไม่ต้องรอคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนค่ำจ้ำง ณ วันที่ 1
เมษำยน หรือ 30 กันยำยน 2563 แต่อย่ำงใด เนื่องจำกสำมำรถยื่นขอรับเงินเพิ่มได้ในภำยหลัง
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 35 ในฐำนะหน่วยเบิ กจ่ำยต้นสั งกัด เพื่อเป็นกำรดู แล
เอำใจใส่ ให้ควำมสำคัญและสนใจ จึงเห็นควำมจำเป็นที่จะจัดให้มีกำรประชุมชี้แจง ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์
อันพึงได้ เพื่อกำรวำงแผนภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำร และขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมกับกำรกรอกข้อมูลในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ บำเหน็จรำยเดือน
เงินกองทุน กบข. ผ่ำนระบบกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ e – filing (Pension’s
Electronic filing) ซึ่งสืบเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนตั้ งแต่เดือนมกรำคม 2560 กรมบัญชีกลำง
กำหนดให้ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนำญฯ ด้วยตนเอง

ผลการดาเนินงาน
1. ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ และสำมำรถนำไปวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำรได้
2. ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำและลู ก จ้ ำ งประจ ำสำมำรถกรอกข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง
ในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จ-บำนำญ บำเหน็จรำยเดือน เงินกองทุน กบข. ผ่ำนระบบ e-filing ครบตำมเป้ำหมำย
3. ได้ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลให้สำนักงำนคลัง เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และลูกจ้ำงประจำ มีควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระบบกำรยื่นขอรับบำเหน็จ
บำนำญด้วยตนเองผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – filing อย่ำงต่อเนื่อง
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6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ระยะที่ 3
ความเป็นมา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ จึ ง ก ำหนดแนวทำงกำรจั ด ท ำข้ อ มู ล สำรสนเทศระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ตำมกรอบโครงสร้ ำ ง
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำทิ ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไป ข้อมูลพื้นฐำนงำนบุคคล ข้อมูลพื้นฐำน
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ สภำพปัจจุบัน ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่
ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิตอล เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้ง
มีกำรเปิ ดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิ ดโอกำสให้ ทุ กภำคส่ ว นเข้ำ มำมีส่ ว นร่ว มเพื่ อตอบสนองต่อผู้ ใช้บริ ก ำร
ได้สะดวกรวดเร็ว

ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ปรับปรุงระบบพัฒนำบริหำรจัดกำรศึกษำ (Big Data)
โดยขยำยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน website และปรับปรุงระบบอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ให้สำมำรถบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้กำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 45 โรงเรียน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
ปรับปรุงแก้ไขระบบกำรทำงำนที่ยังไม่สอดคล้องกับกำรทำงำนของโรงเรียนเพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำร
ด ำเนิ น งำนและวำงแผนศึ ก ษำระบบใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุน กำรด ำเนิ น งำนของโรงเรี ยนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพส่ งผล
ต่อคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักเรียน
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7. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ความเป็นมา
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศให้ ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อเป็นหลั กในกำรเทียบเคียงสำหรับ
สถำนศึกษำ และมีกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
ดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนดไว้ มีกำรประเมินผล ตรวจสอบและติดตำมผลกำรดำเนินกำรคุณภำพกำรศึก ษำ
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สถำนศึกษำมีระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง

ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี
โรงเรียนลำปำงกัลยำณี และวันอังคำรที่ 30 มิ ถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้ำหลวง โรงเรียนจักรคำคณำทร
จั ง หวั ด ล ำพู น ส่ ง ผลให้ ส ถำนศึ ก ษำได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ม ำตรฐำนอย่ ำ งเหมำะสมตำมบริ บ ท ด้ ำ นประเภท
ขนำดและพื้นที่ จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ที่ จั ด กำรเรี ย นกำรสอนระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จ ำนวน 45 แห่ ง ได้ รั บ
กำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
3. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำนที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report: SAR) ในเวลำที่กำหนดจำนวน 45 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 100
4. สถำนศึกษำที่ส่ งรำยงำนกำรประเมิน ตนเองของสถำนศึ กษำ (Self – Assessment Report: SAR)
ในเวลำที่กำหนด โดยมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
5. สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำภำพรวมระดับดีขึ้นไปจำนวน 45 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100
6. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบสี่ จ ำนวน 17 แห่ ง และมีผ ลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แต่ละด้ำนระดับดีขึ้นไป จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก
2. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. สร้ำงควำมตระหนักในกำรประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกให้แก่ผู้บริหำร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

8. โครงการอบรมหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ
ความเป็นมา
จำกกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถำนศึกษำในสั ง กัดส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำมัธ ยมศึ ก ษำ
เขต 35 จ ำนวน 45 โรง พบว่ ำ ยั ง มี ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำร
กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง กำรเบิ ก จ่ ำ ย และกำรจั ด ท ำบั ญ ชี ที่ ยั ง ล่ ำ ช้ ำ
ไม่เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งสถำนศึกษำ
ในสังกัดยังขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำย
และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ อีกทั้ง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครั ฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวง
กำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ดังนั้น เพื่อให้ทุกสถำนศึกษำถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกันจึงต้องเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เกิดควำมคุ้มค่ำ
และมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยให้สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้ย่ำงมีหลักเกณฑ์และเป็ นระบบ รวมทั้งสำมำรถ
นำเทคโนโลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ

ผลการดาเนินงาน
1. ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรม มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเพิ่ ม ขึ้ น เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บกฎหมำยและข้ อ บั ง คั บ ต่ ำ ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2. สถำนศึ ก ษำ สำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรงบประมำณ และเบิ ก จ่ ำ ยเป็ น ไปตำมเป้ ำ หมำยกำรเร่ ง รั ด
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ย วกับ ระเบี ย บ กฎหมำย กำรเบิ กจ่ ำยเงินประเภทต่ำง ๆ และขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
รายงานประจาปี 2563 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
80

9. โครงการปรับปรุงระบบนิเทศออนไลน์
ความเป็นมา
กำรนิ เทศกำรศึกษำเป็ น ภำรกิจ ที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจำเป็นต้องอำศั ย
ควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝ่ำยในหลำยๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ได้มีกิจ กรรมที่ส ำคัญได้แก่ครู ผู้ นิ เทศ ซึ่ งทำหน้ำที่ในกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในโรงเรียน มีกำรสั งเกตกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นสำคัญ ซึ่งต้องรำยงำนผลกำรสังเกตชั้นเรียนในระบบนิเทศออนไลน์
จำกกำรดำเนิ น กำรให้มีกำรรำยงำนระบบนิเทศออนไลน์มำ 2 ปีกำรศึกษำ พบว่ำมีควำมจำเป็นต้อง
ปรับปรุงระบบให้มีควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรรำยงำนผลกำรนิเทศยิ่งขึ้น นอกจำกนั้นยังมีกำรปรับปรุงเครื่องมือ
กำรสังเกตชั้นเรียนด้วย ส่วนกำรนิเทศภำยใน ยังไม่มีระบบกำรรำยงำนแบบออนไลน์ ดังนั้นเพื่อให้มีสำรสนเทศ
ด้ำนระบบนิเทศภำยในที่สมบูรณ์ ชัดเจน นำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องได้ ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงกำรปรับปรุง
ระบบนิเทศออนไลน์ขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป

ผลการดาเนินงาน
กำรปรั บ ปรุ งระบบนิ เทศออนไลน์ เชิงปริมำณ มีกำรปรับปรุง 1 ระบบคือ ระบบนิเทศออนไลน์ และ
มีกำรพัฒนำเพิ่มอีก 1 ระบบ คือ ระบบนิเทศภำยใน สำหรับให้ครูทุกคน จำก 45 โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ได้ใช้งำนระบบ ระบบมีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรได้

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบ และอบรมกำรใช้งำนระบบให้กับครูผู้นิเทศ จำกทุกโรงเรียนผ่ำนระบบ
วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
2. สำรวจควำมพึงพอใจ สภำพปัญหำกำรใช้งำนระบบเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ
3. นำผลกำรสำรวจมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ระบบสังเกตการจัดการเรียนรู้

ระบบนิเทศภายใน
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10. โครงการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนดนโยบำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดเรื่องและประเด็น
กำรตรวจสอบที่สำคัญไว้ในแผนกำรตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน
กำหนดและบูร ณำกำรให้ส อดคล้องตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด ตำมหนังสือด่วนที่สุ ด ที่ กค 0409.2/ว399
ลงวันที่ 16 ตุลำคม 2560, หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04012/ว442 ลงวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2562 และหนังสือ
ที่ ศธ 04012/ว142 ลงวัน ที่ 11 มีน ำคม 2563 โดยให้ ครอบคลุ ม หน่ว ยงำนระดับ เขตพื้ น ที่ กำรศึ ก ษำและ
สถำนศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน สพม.35 ได้ จั ด ท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ง บประมำณ 2563
โดยกำหนดกรอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35
ได้แก่ กำรดำเนิ น งำนตรวจสอบกำรเบิ กจ่ ำยเงิน ตำมระบบกำรบริห ำรงบประมำณสถำนศึก ษำ กำรส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น ควำมรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน บั ญ ชี และผู้ ต รวจสอบภำยในของสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้
กำรปฏิบั ติงำนของส ำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 35 และสถำนศึกษำ เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล โดยได้เข้ำตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปี จำนวน 16 โรงเรียน รำยชื่อสถำนศึกษำที่ตรวจสอบในปีงบประมำณ 2563 มีดังนี้
1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
2. โรงเรียนจักรคำคณำทร จังหวัดลำพูน
3. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยำ
4. โรงเรียนวชิรป่ำซำง
5. โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง
6. โรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม
7. โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
8. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยำ
9. โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย
10. โรงเรียนเสริมงำมวิทยำคม
11. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ
12. โรงเรียนเมืองปำนพัฒนวิทย์
13. โรงเรียนกิ่วลมวิทยำ
14. โรงเรียนเถินวิทยำ
15. โรงเรียนแม่ทะวิทยำ
16. โรงเรียนเวียงตำลพิทยำคม
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สรุปผลการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด
กำรตรวจสอบบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด ร้อยละ 100 โดยใช้กรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คู่มือกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ของสถำนศึกษำของหน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 35 ซึ่งมีประเด็นกำรตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ได้แก่
1. กำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรประจำปี
2. กำรควบคุมเงินคงเหลือ
3. กำรเก็บรักษำเงิน
4. กำรควบคุมกำรรับเงิน
5. กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน
6. กำรจัดทำบัญชี
7. กำรจัดทำรำยงำนกำรเงิน
8. กำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจำวัน
9. กำรควบคุมเงินยืม
10. กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน
กำรตรวจสอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีประเด็นกำรตรวจสอบ คือ
1. กำรตรวจสอบค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
2. ใบสำคัญและหลักฐำนกำรจ่ำย
3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. กำรบริหำรทรัพย์สิน/กำรควบคุมพัสดุ

แนวทางการพัฒนาต่อไป
นำผลกำรตรวจสอบมำปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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11. โครงการ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35
ความเป็นมา
กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะเพื่อควำมเป็นประชำกรที่มีคุณภำพของประเทศและสังคมโลก ตลอดจนสร้ำงเสริม
สมรรถนะในกำรใช้ชีวิตของสั งคมแห่ ง กำรเติบโตทำงเทคโนโลยีและเจตคติ ข องกำรจัด กำรศึ ก ษำตลอดชี วิ ต
(Life Long Learning) นั บ เป็ น พั น ธกิ จ หรื อ หน้ ำ ที่ ส ำคั ญ ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35
จึงจัดโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำตำมควำมรับผิดชอบของเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
1. มี ก ำรจั ด ท ำแผนกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2563
ที่มีองค์ประกอบสำคัญ สำมำรถนำสู่กำรปฏิบัติได้ชัดเจน มีเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมฯ ที่ครบ 4 ด้ำน
2. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 โดยมีวำระสำคัญ คือ กำรให้
ควำมชอบแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ครบทั้ง 4 ด้ำน (อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ของภำคเรียนที่ 1/2563)

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. น ำผลกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ ทั้ ง 4 ด้ ำ น มำสรุ ป และรำยงำน
ให้คณะกรรมกำรฯ ทรำบ และให้ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2/2563
2. ประชุมคณะอนุกรรมกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อรำยงำนและให้คณะกรรมกำรฯ ได้เสนอแนะตลอดจนปรับปรุงแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ในภำคเรียนที่ 2/2563
3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้ำน เพื่อจัดทำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ในปีงบประมำณ 2564
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12. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ
ด้วยกระบวนการวิจัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35 ได้ บ ริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ได้ บ ริ ห ำรจั ด กำรศึ กษำ
ตำมนโยบำยของต้นสังกัดและควำมต้ องกำรของโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัยซึ่งเป็นกำรค้นหำคำตอบของกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบเชื่อถือได้ ดังนั้น เพื่อให้
กำรบริ ห ำรจั ด กำรของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำมี คุ ณ ภำพและสอดคล้ อ งกั บ สภำพบริ บ ท
ควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) เป็นเครื่องมือที่หน่วยงำน
ควรมีเพื่อเพิ่มสมรรถนะพัฒนำคุณภำพและกำรบริหำรกำรจัดกำรให้สูงขึ้น โดยต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรในสังกัด
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพในกำรทำงำน อันเป็นเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ยุคใหม่ อย่ำงเป็นระบบร่วมกัน
ดังนั้นจึงควรมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพด้วยกระบวนกำรวิจัย
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและหำแนวทำงในกำรพัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ทุกกลุ่มมีประเด็นร่วมในกำรพัฒนำและได้กำหนดแนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ทำให้เกิดทีมงำนและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรกกำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนโดยจัดลำดับควำมสำคัญและกำหนดหัวข้อในกำรพัฒนำ
ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
อำนวยกำร
บริหำรงำนกำรเงินฯ
นโยบำยและแผน
บริหำรงำนบุคคล
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ

กำรบริกำรแบบ One stop service เรื่องกำรบริกำรยำนพำหนะ
กำรจัดทำคู่มือกำรยืมและส่งใช้เงินยืมรำชกำร
ระบบสำรสนเทศเรื่องกำรจัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณ
คู่มือแนวทำงปฏิบัติในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กำรรำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ

ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล

กำรจัดระบบสำนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
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แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. สร้ำงควำมเข้ำใจและวำงแผนกำรทำกิจกรรมเพื่อร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยหรือหัวข้อสำคัญในกำร
พัฒนำงำนของแต่ละกลุ่ม
2. สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก กลุ่ ม ด ำเนิ น กำรในกำรสร้ำ งเครือ ข่ ำ ยและชุม ชนกำรเรีย นรู้ วิช ำชีพ ตำมประเด็น
กำรพัฒนำและปฏิทินที่ร่วมกันดำเนินกำร เนื่องจำกยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่สวำมำรถดำเนินกำรได้ให้เสร็จสิ้น
ในปีงบประมำณ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงต้องเลื่อนเวลำในกำร
จัดกิจกรรมออกไปตำมลำดับ
ดังนั้ น ในกำรพัฒ นำให้ เกิดควำมต่อเนื่องและเกิดประสิ ทธิผ ล จึงต้องส่ งเสริมให้ ทุกกลุ่ มในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ดังนี้
1. พั ฒ นำนวั ต กรรมหรื อ ผลงำนกำรปฏิ บั ติ ที่ ดี ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำหรื อ กำรพั ฒ นำงำนให้ บ รรลุ
ตำมเป้ำหมำยกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลกำรพัฒนำของแต่ละกลุ่ม ฯ
3. จัดทำเอกสำรสรุปผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำของแต่ละกลุ่ม ฯ

13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน การขับเคลื่อน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน
ความเป็นมา
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึก ษำ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยมีทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนปริมำณและด้ำนคุณภำพ ซึ่งครอบคลุม
กลไกกำรบริหำรโรงเรียนตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้น ฐำน โรงเรี ย นสำมำรถใช้เป็ น คู่มือประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงขึ้น นอกจำกนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ยังสำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี คุณภำพและ
ประสิ ท ธิ ภ ำพตำมบริ บ ทของแต่ ล ะโรงเรี ย น รวมทั้ ง จะท ำให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ก ำรศึก ษำ ได้ ท รำบข้ อมูล
สำรสนเทศ นำมำสู่กำรวำงแผนสนับสนุนได้ตรงกับควำมต้องกำรที่จะยกระดับคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสูง
เป็นลำดับ ๆ ไป
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ผลการดาเนินงาน
ผู้ เข้ำร่ ว มประชุมเชิงปฏิบั ติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒ นำสถำนศึกษำ 4 ด้ำน ตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ สำมำรถนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจนทำให้คุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนสูงขึ้น

แนวทางการพัฒนา
บูรณำกำรดำเนินโครงกำรร่วมกับโครงกำรอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน

14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ความเป็นมา
ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 35 ได้ด ำเนิน งำน
ตำมภำรกิจ และแผนปฏิบ ัติก ำรประจ ำปี 2563 ตลอดจนนโยบำยของรัฐ บำล กระทรวงศึก ษำธิก ำรและ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้นฐำน และได้กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นระยะ ๆ ตำมไตรมำส
เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35 มี ร ำยงำน ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2563 สำหรับใช้เป็นข้อมูลแสดงถึงผลสำเร็จของกำรดำเนินงำน แก้ปัญหำและพัฒนำงำนในปี 2564 ให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยม-ศึกษำ เขต 35 ได้จัดทำโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อจัดทำรำยงำนประจำปี 2563
มีควำมสมบูรณ์และครบถ้วน
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ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีรูปแบบกำรจัดทำรำยงำนประจำปี 2563 ดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
1.2 ส่วนที่ 2 ผลกำรดำเนินงำน
1.3 ส่วนที่ 3 รำยงำนกำรบริหำรงบประมำณ
1.4 ส่วนที 4 ทิศทำงกำรดำเนินงำนของ สพม.35 ปีงบประมำณ 2564
2. ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 35 มีข้อมูล ในกำรจั ด ทำรำยงำน ประจำปี 2563
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 35 มี ร ำยงำน ประจ ำปี 2563 เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2563 ต่อสำธำรณชน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
นำผลที่ได้จำกกำรจัดทำกิจกรรม/ โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง
พัฒนำในปีถัดไป เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง

15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2563
ความเป็นมา
นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 ได้กำหนดกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนและ
ยุ ทธศำสตร์ สพฐ. ประเด็น ยุ ทธศำสตร์ ที่ 3 กำรพัฒ นำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ มีส มรรถนะ
ด้ำนกำรสอนตรงตำมสำยงำน เพื่อมุ่งเน้ น ผลสั มฤทธิ์ในด้ำนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และน โยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดให้มีกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำกำลังครู ให้มีประสิทธิภำพเพื่อขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 35 จึงได้ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ปี 2563 เพื่อให้กำรดำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ กำรวำงแผนอัตรำกำลัง กำรจัดกำร
เกลี่ยอัตรำกำลัง กำรสรรหำบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรพัฒนำเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำจ้ำงของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำมีประสิทธิภำพ
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ผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรจัดสรรและเกลี่ยอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำในสังกัด
มีครูครบตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนดครบทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100
2. จัดสรรเกลี่ยอัตรำพนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง ให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจำกกรณีครูย้ำยออก
เกษียณ ลำออก หรื อว่ำงกรณีอื่นแล้ วไม่สำมำรถใช้อัตรำว่ำงครูดังกล่ ำวได้เนื่ องจำกมีอัตรำกำลั งครูเกิน พอดีเกณฑ์
โดยจำนวนโรงเรียนที่แจ้ง 25 แห่ง สำมำรถเกลี่ยอัตรำกำลังแก้ปัญหำได้ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44
3. กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู รอบกำรย้ำยที่ 1/2563 ปรำกฏ
ตำมคำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน ที่ 104/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ.2563 จำนวน 5 รำย
ตำมคำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง ที่ 121/2563 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2563 จำนวน 14 รำย
4. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) และ ครั้งที่ 2
(1 ตุ ล ำคม 2563) กำรด ำเนิ น กำรดั ง กล่ ำ ว เป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ก.ค.ศ. และสพฐ. ก ำหนด
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดลำปำง และจังหวัดลำพูน

แนวทางการพัฒนาต่อไป
สนับสนุนกำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในปีถัดไป
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ส่วนที่ 3
รายงานการบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (รวมโรงเรียน
หน่วยเบิก) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์
จุดเน้นที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รวมเป็นเงิน จานวนทั้งสิ้น 292,607,761 บาท ซึ่งได้รับลดลง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจานวน 51,594,609 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.99
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
หน่วย : บาท
รายการ/งบประมาณ
งบบุคลากร

งบประมาณ
คิดเป็น งบประมาณ
ที่ได้รับปี 2562 ร้อยละ ที่ได้รับปี 2563
17,795,867 5.17
17,670,600

คิดเป็น
ร้อยละ
6.04

-125,267

คิดเป็น
ร้อยละ
0.87

เพิ่มขึ้น/ลดลง

งบดาเนินงาน

39,343,312 11.43

27,153,022

9.28

-12,190,290

-2.15

งบลงทุน

65,459,606 19.02

25,178,043

8.60

-40,281,563

-10.41

221,566,685 64.37
36,900 0.01
344,202,370 100

220,642,929
1,963,167
292,607,761

75.41
0.67
100

-923,756
1,926,267
-51,594,609

11.03
0.66
-14.99

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
งบบุคลากร
งบประมาณที่ได้รบั ปีงบประมาณ 2562

17,795,867

งบ
ดาเนินงาน
39,343,312

งบประมาณที่ได้รบั ปีงบประมาณ 2563

17,670,600

27,153,022

งบลงทุน

งบอุดหนุน

65,459,606
25,178,043
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221,566,685

งบรายจ่าย
อื่น
36,900

รวมทั้งสิ้น
344,202,370

220,642,929

1,963,167

292,607,761

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับ
จาแนกตามงบรายจ่าย (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
งบรายจ่ายอื่น 0.67
งบบุคลากร 6.04
งบดาเนินงาน 9.28
งบลงทุน 8.60

งบอุดหนุน 75.41

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอื่น

สาหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนหน่วยเบิกทั้ง 5 แห่ง (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน และโรงเรียนเวียงเจดี ย์วิทยา) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้นจานวน 292,607,761 บาท มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน 291,100,225.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.48 ซึ่งในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้
ตารางที่ 20 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
หน่วย : บาท
รายการ/งบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับ
17,670,600.00
27,153,022.00
25,178,043.00
220,642,929.00
1,963,167.00
292,607,761.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
คิดเป็น
จานวน
ร้อยละ
16,645,050.99 94.20
27,006,658.03 99.46
25,063,587.14 99.55
220,529,699.00 99.95
1,855,230.77 94.50
291,100,225.93 99.48

งบประมาณคงเหลือ
คิดเป็น
จานวน
ร้อยละ
1,025,549.01
5.80
146,363.97
0.54
114,455.86
0.45
113,230.00
0.05
107,936.23
5.50
1,507,535.07
0.52
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามงบรายจ่าย
(รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้รับ 17,670,600.00 27,153,022.00 25,178,043.00 220,642,929.00 1,963,167.00 292,607,761.00
ผลการเบิกจ่าย
16,645,050.99 27,006,658.03 25,063,587.14 220,529,699.00 1,855,230.77 291,100,225.93
งบประมาณคงเหลือ 1,025,549.01 146,363.97
114,455.86
113,230.00
107,936.23 1,507,535.07

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ)
การใช้จ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ)
สูงกว่า
ต่ากว่า
- ภาพรวม
99.48
0.52
ประมาณร้อยละ 100
- รายจ่ายประจา
97.39
2.61
ประมาณร้อยละ 100
- รายจ่ายลงทุน
99.55
0.45
ประมาณร้อยละ 100
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
100
98
96
94
92
90
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ)
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

ภาพรวม

รายจ่ายประจา

รายจ่ายลงทุน

100

100

100

99.48

97.39

99.55
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ส่วนที่ 4
แนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีงบประมาณ 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ได้แก่ P : การวางแผน D : การปฏิบัติตามแผน C : การตรวจสอบ และ A
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา อย่างต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมขององค์กร I – SMART ได้แก่ I : เน้นบูรณาการ
S : ทํางานอย่ างเป็ น ระบบ M : ค้น พบคุณธรรม A : มุ่งนําผลสํ าเร็จ R : งานเสร็จด้ว ยความรับผิ ดชอบ และ
T : รอบรู้ เ ทคโนโลยี ซึ่ ง ท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ ง ขึ้ น
แต่อย่างไรก็ตามโครงการทุกโครงการก็มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา รวมถึงมาตรฐาน
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ทําให้การดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
ของโครงการมีปัญหาและอุปสรรคทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์
จากรายงานผลการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบ
โครงการและการระดมความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากร
ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
สรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิ น งาน
จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

แนวทางการพัฒนาต่อไป
1. บุ ค ลากรควรได้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะ
ตามสายงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่ง
2. นํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ใ นการปฏิ บัติ งาน
มากขึ้นเพื่อลดภาระงานและเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอัตรากําลัง
ไม่เพียงพอ
3. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารทํ า งานแบบบู ร ณาการ
การสอนงานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ งานในกลุ่ ม ที่ มี ข้ อ จํ า กั ด
ด้านบุคลากร
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4. กําหนดโครงสร้างและวิเคราะห์ภารกิจ งาน/
โครงการใหม่ ๆ ให้มีความชัดเจน
5 . กํ า หนดโครงสร้ า งและวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ
งาน/โครงการใหม่ ๆ ให้มีความชัดเจน
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ มี ก าร
พัฒนาสมรรถนะในแต่ละตําแหน่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและสร้ า งความรู้ ความ
เข้าใจให้สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
7. สื่ อ สาร ระบบการดํ า เนิ น งานตามวงจร

PDCA ภายใต้ ค่ า นิ ย มขององค์ ก ร I – SMART
เพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานและแนวทางการปฏิ บั ติ งานให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง
การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียนเพื่อที่จะสื่อสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายประจักษ์ สีหราช
นางนภาพร แสงนิล
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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คณะทางาน
นางอุดม ถาวร
นายโกศล สินธุบุญ
นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว
นายสรวง ศรีแก้วทุม
นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล
นายชวพล แก้วศิริพันธ์
นางวัชรี สิทธิวงศ์
นายมนตรี นันไชย
นางสาวฐารดี วงศ์ษา
นายลัญจกร ผลวัฒนะ
นางชญาดา โนตาปิง
นางบุปผา อริยะสม
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง
นางสาวพิชญา คาปัน
นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน
นางนภัสวรรณ ทาไชยวงศ์
นางสาวนลินา เลาสูง
นายสนั่น สายนุวงศ์
นางศศิธร บุญชุม
นางชมพูนุท ต๊ะแสง
นางอมรพรรณ อินทรต๊ะสืบ
นางสาวอริญา วงศ์ชัย
นายรณชัย พิชิตสันต์
นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล

นางสาวสุวลี สาคา
นางดาววรรณ สินธุบุญ
นางณัฐกิตติ์ วงค์น้าโจ้
นางนิธิวดี วีเกต

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
นักวิขาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

