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                                                                                    รายงานประจ าปี  2563  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

1 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

ความเป็นมาและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดล าปางและล าพูน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดตามประกาศนี้ ให้ไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตนั้น                

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศกึษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประจักษ์  สีหราช 
ผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 35 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
นางนภาพร  แสงนิล 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

 

  
นายเกรียงศกัดิ์  ยอดสาร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
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ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

กลุ่มบริหาร 

งานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

 

กลุ่ม

บริหารงาน

บุคคล 

 

กลุ่มนิเทศ

ตดิตาม

ประเมนิผลการ

จัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม

การจัด

การศึกษา 

 

กลุ่ม

อ านวยการ 

 

หนว่ย

ตรวจสอบ

ภายใน 

 

กลุ่ม

กฎหมาย

และคด ี

 

เครอืข่ายสง่เสริมประสิทธิภพจังหวัด 

 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงาน 

เขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษา เขต 35 

 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 35 

 

รองผู้อ านวยการ 

ส านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 35 

 

สหวทิยาเขต 

 

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มส่งเสริม

การศึกษา

ทางไกล 

 

สถานศึกษาในสังกัด 
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ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

และเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม   
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้ พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ 
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
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ค่านิยม   “I – SMART” 
 I : Integrated =         เน้นบูรณาการ 
 S : System  =         ท างานอย่างเป็นระบบ 
 M : Moral  =         ค้นพบคุณธรรม 
 A : Achievement =         มุ่งน าผลส าเร็จ 
 R : Responsibility =         งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 
 T : Technology =         รอบรู้เทคโนโลยี  

นโยบาย 

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

     และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



     รายงานประจ าปี  2563  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 

6 

สภาพทั่วไป 
  พ้ืนที่จังหวัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รับผิดชอบดูแลในการจัดการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดล าพูน และจังหวัดล าปาง มีสภาพทั่วไป ดังนี้ 
 

 
จังหวัดล าพูน 
   จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง 
724  กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออกอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยม
เศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้ 
 

  ทิศเหนือ   :   ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่  

  ทิศตะวันออก   :   ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 

  ทิศใต้    :   ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ล าปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก 

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

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
  จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,505,882  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  2,816,176 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนบริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ  
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร 

   จังหวัดล าพูน ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว  
แต่เนื่องจากอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินห่างไกลจากทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยาวนานและอากาศจะร้อนถึงร้อนจัด 
ในฤดูร้อน จังหวัดล าพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3  ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
มีอากาศร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และช่วงเดือนตั้งแต่พฤศจิกายน  
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว   
    จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8 อ าเภอ 51 ต าบล 577 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลต าบล  17 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 17 ชุมชน ได้แก่  
1. อ าเภอเมืองล าพูน 2. อ าเภอแม่ทา 3. อ าเภอบ้านโฮ่ง 4. อ าเภอลี้ 5. อ าเภอทุ่งหัวช้าง  6. อ าเภอป่าซาง  
7. อ าเภอบ้านธิ  8. อ าเภอเวียงหนองล่อง   
                    ปี 2562 จังหวัดล าพูน มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 405,955 คน แยกเป็น เพศชาย จ านวน 195,908 คน  
เพศหญิง จ านวน 210,047 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90.05 คนต่อตารางกิโลเมตร 
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   จังหวัดล าพูนเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด  
ล าพูนจ านวน 946 โรงงาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการอบพืชผลทางการเกษตร  
เช่น ล าไย พริก กระเทียม หอมแดง เป็นต้น  2. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือส าคัญ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล าพูน ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)  
           ในปี 2561-2564 จังหวัดล าพูน มุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว 
เชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้  ปัจจัยด้านมาตรฐาน
สินค้า ของฝากของที่ระลึกของจังหวัด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว 
และแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ตามปฏิทินงานที่ส าคัญในรอบปี 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน 
  

สัญลักษณ์จังหวัดล ำพูน (ตรำประจ ำจังหวัดล ำพูน) รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย 

 
 
 

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย 
 

  เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐาน  
อยู่นับเป็นปูชียสถานส าคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล าพูน 
“ เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง ” 

 

ค าขวัญของจังหวัดล าพูน 

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ล าไยดัง กระเทียมดี  ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย” 
 

           ดอกไม้ประจ าจังหวัดล าพูน             ต้นไม้ประจ าจังหวัดล าพูน 
 
 
 
                                                

 
 
 

 

                    ชื่อดอกไม้  ดอกทองกวาว                                 ชื่อพันธุ์ไม้     จามจุรี  
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จังหวัดล าปาง 
   จังหวัดล าปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961   
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก 
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้ 
  ทิศเหนือ      :  ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา 
  ทิศใต้         :  ติดต่อกับ จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก  :  ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย 
  ทศิตะวันตก     :  ติดต่อกับ จังหวัดล าพนู 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ 
   จังหวัดล าปาง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 268.80 เมตร พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณตอนกลาง  
ของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยาจังหวัดล าปาง 
มีพ้ืนที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขามีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ เรียกว่า  
“อ่างล าปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบนของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ภูเขาและ
เป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พื้นที่อ าเภอเมือง อ าเภอแจ้ห่ม อ าเภอวังเหนือ และอ าเภองาว  
บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ 
พ้ืนที่อ าเภอห้างฉัตร อ าเภอเมืองล าปาง อ าเภอเกาะคา อ าเภอแม่ทะ และอ าเภอสบปราบ  บริเวณตอนใต้ 
ของจังหวัดเป็นป่าไม้รังบางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พ้ืนที่อ าเภอเถิน อ าเภอแม่พริก บางส่วนของอ าเภอเสริมงาม 
และอ าเภอแม่ทะ 
  ด้วยลักษณะพ้ืนที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงท าให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อนโดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่างกันมากตามฤดูกาล  
ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัดฤดูร้อนยาวนาน 
  จังหวัดล าปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ 100 ต าบล 932 หมู่บ้าน 106 ชุมชน 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง 38 เทศบาลต าบล 60 องค์การบริหารส่วนต าบล ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 32 แห่ง  ราชการส่วนกลาง 70 แห่ง และหน่วยงานอิสระ 25 แห่ง   
  จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 จังหวัดล าปาง มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 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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 จังหวัดล าปางมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 69,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 43 ของประเทศ และอันดับ 7  
ของภาคเหนือโดยสาขาท่ีมีสัดส่วนสูงสุด คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมการผลิต  
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งถ่านหิน และทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด ทั้งยังเป็น “เมืองเซรามิก”และผลิตภัณฑ์แปรรูป
ไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ จังหวัดล าปางได้น านโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
สัญญาประชาคมเพ่ือสร้างสามัคคีปรองดอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาคและ 
กลุ่มจังหวัด   มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสในการพัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ภายใต้วิสัยทัศน์ “ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข” 

 
สัญลักษณ์จังหวัดล าปาง (ตราประจ าจังหวัดล าปาง) 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุล าปางหลวง 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดล าปาง 
“ ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข ” 

ค าขวัญของจังหวัดล าปาง 
“ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น  เครื่องปั้นลือนาม  งามพระธาตุลือไกล  ฝึกช้างใช้ลือโลก” 

 
   ดอกไม้ประจ าจังหวัดล าปาง       ต้นไม้ประจ าจังหวัดล าปาง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

            ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา               ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต าบลต้นธงชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์  52000 โทรศัพท์  (054) 350789-90 โทรสาร (054) 350791  
Website : www.secondary35.go.th  ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตรวมจ านวน  71 คน โดยมี 
นายประจักษ์ สีหราช ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
มีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 คน คือ นางนภาพร แสงนิล และนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร  
   มีหน้าที่ ก ากับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่
จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน จ านวนโรงเรียนในสังกัดมีจ านวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดล าปาง 
30 โรงเรียน และจังหวัดล าพูน 15 โรงเรียน  
  จ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถแยกเป็นรายจังหวัด 
และรายอ าเภอ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
              ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563)   
 
 

 

จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน
เมืองล ำพูน 4
แม่ทำ 2
ทุ่งหัวช้ำง 1
บ้ำนโฮ่ง 2
บ้ำนธิ 1
ป่ำซำง 3
ล้ี 2

รวม จ.ล ำพูน 15
เมืองล ำปำง 7
เกำะคำ 2
เถิน 2
เมืองปำน 4
เสริมงำม 1
แจ้ห่ม 1
แม่เมำะ 2
แม่ทะ 3
แม่พริก 1
งำว 2
วังเหนือ 1
สบปรำบ 1
ห้ำงฉัตร 3

รวม จ.ล ำปำง 30
45

ล ำพู
น

ล ำป
ำง

รวม สพม.35
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยา เขต 35 ได้ก าหนดสหวิทยาเขตในสังกัดเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
ให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้นจ านวน  
7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูนจ านวน 3 สหวิทยาเขต และ สหวิทยาเขตในจังหวัด
ล าปาง จ านวน 4 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าปาง 
จ านวน 4 สหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตในจังหวัดล าพูน 
จ านวน 3 สหวิทยาเขต 

     1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลัย    
 2)  โรงเรยีนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา          
 3)  โรงเรยีนแม่เมาะวิทยา                
 4)  โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา                
 5)  โรงเรยีนสบจางวิทยา                  
 6)  โรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ           
 7)  โรงเรยีนเมืองมายวิทยา        
 8)  โรงเรยีนประชาราชวิทยา 
     2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนล าปางกัลยาณี    
 2)  โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 3)  โรงเรยีนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภเิษก 
 4)  โรงเรยีนห้างฉัตรวิทยา    
 5)  โรงเรยีนเวียงตาลพิทยาคม 
 6)  โรงเรยีนแมส่ันวิทยา 
     3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนแม่ทะวิทยา    
 2)  โรงเรยีนแม่ทะประชาสามัคค ี
 3)  โรงเรยีนแม่ทะพัฒนศึกษา           
 4)  โรงเรยีนไหล่หินวิทยา         
 5)  โรงเรยีนเกาะคาวิทยาคม                
 6)  โรงเรยีนเสริมงามวิทยาคม          
 7)  โรงเรยีนสบปราบพิทยาคม        
 8)  โรงเรยีนเถินวิทยา      
 9)  โรงเรยีนเวียงมอกวิทยา            
 10)  โรงเรียนแม่พริกวิทยา 
     4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย 
 1)  โรงเรยีนแจ้ห่มวิทยา    
 2)  โรงเรยีนวังเหนือวิทยา                     
 3)  โรงเรยีนเมืองปานพัฒนวิทย์                
 4)  โรงเรยีนเมืองปานวิทยา          
 5)  โรงเรยีนทุ่งอุดมวิทยา            
 6)  โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 
 

     1. สหวิทยาเขตหริภุญชัย ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน         
2)  โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม             
3)  โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา                                                      
4)  โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม     
5)  โรงเรียนทาขุมเงินวทิยาคาร  

     2. สหวิทยาเขตจามเทวี ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนป่าซาง           
2)  โรงเรียนวชิรปา่ซาง            
3)  โรงเรียนน้ าดบิวิทยาคม                        
4)  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน                    
5)  โรงเรียนบ้านแปน้พิทยาคม 

     3. สหวิทยาเขตศรีวิชัย ประกอบด้วย 
          1)  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา               
          2)  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  
          3)  โรงเรียนทุ่งหัวชา้งพิทยาคม                     
          4)  โรงเรียนธีรกานทบ์า้นโฮ่ง         
          5)  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
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    ข้อมูลบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 
 
  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีจ านวนทั้งสิ้น  71 คน ประกอบด้วย 
บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้ 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
               ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชำย หญิง รวม

ผู้อ ำนวยกำรเขตส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 1 1 1 1

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 2 2 1 1 2

กลุ่มอ ำนวยกำร 5 1 7 13 7 6 13

กลุ่มนโยบำยและแผน 6 6 6 6

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

3 3 2 1 3

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 8 2 10 1 9 10

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 7 2 9 5 4 9

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 1 2 2 2

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ 12 1 13 4 9 13

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 7 1 8 2 6 8

กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 2 2 2

หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2 2 2

รวมท้ังส้ิน 3 12 41 3 1 11 71 25 46 71

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม
(คน)

ต ำแหน่ง/กลุ่ม ผู้บริหำร
บุคลำกร
38(1)

บุคลำกร
38(2)

พนักงำน
รำชกำร

ลูกจ้ำง
ประจ ำ

เพศ
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
              ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563)  
 

 
 

 
 
 

รหัส รร. สห ช่ือสถำนศึกษำ เบอร์โทร เบอร์ Fax จ ำนวนครู ม.ต้น ม.ปลำย ปวช นร.ท้ังส้ิน ห้อง ห้อง ห้อง ห้องเรียน

DMC วิทยำเขต ตำมจ.18 รวม รวม รวม รวม ม.ต้น ม.ปลำย ปวช รวม

1 52012011 1* เสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ 0-5401-9784 0-5401-9783 29 280 147 0 427 12 6 0 18
2 52012006 1 บุญวำทย์วิทยำลัย 0-5422-7603 0-5422-2122 202 2,102 1,933 0 4,035 50 48 0 98
3 52012002 1 ก่ิวลมวิทยำ 0-5482-5600 0-5482-5600 13 96 29 0 125 3 4 0 7
4 52012004 1 เมอืงมำยวิทยำ 0-5482-5186 0-5482-5186 13 57 50 0 107 3 6 0 9
5 52012007 1 แมเ่มำะวิทยำ 0-5426-6031 0-5433-0692 42 596 239 0 835 20 9 0 29
6 52012009 1 สบจำงวิทยำ 095-2172988 - 13 81 48 0 129 3 4 0 7
7 52012012 1 ประชำรำชวิทยำ 0-5436-5033 0-5436-5033 13 96 112 0 208 3 6 0 9
8 52012013 1 ประชำรัฐธรรมคุณ 0-5426-1152 0-5426-1152 45 307 505 25 837 11 19 2 32
9 52012010 2* เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรเขลำงค์นคร 0-5423-0475 0-5423-0603 59 583 379 0 962 25 19 0 44
10 52012008 2 ล ำปำงกัลยำณี 0-5422-7654 0-5422-4389 163 1,639 1,638 0 3,277 40 39 0 79
11 52012003 2 โป่งหลวงวิทยำ รัชมงัคลำภิเษก 0-5482-3790 0-5482-3790 13 83 61 0 144 3 6 0 9
12 52012014 2 ห้ำงฉัตรวิทยำ 0-5426-9284 0-5426-9494 26 270 168 0 438 9 6 0 15
13 52012015 2 แมสั่นวิทยำ 0-5434-3440 0-5434-3440 17 126 72 0 198 6 6 0 12
14 52012016 2 เวียงตำลพิทยำคม 0-5433-9002 0-5433-9031 12 48 31 0 79 3 3 0 6
15 52022001 3* แมท่ะวิทยำ 0-5428-9133 0-5428-9133 14 152 67 0 219 6 8 0 14
16 52022004 3 เสริมงำมวิทยำคม 0-5428-6123 0-5428-6333 55 530 387 0 917 16 14 0 30
17 52022002 3 สบปรำบพิทยำคม 0-5429-6161 0-5429-6263 45 480 336 0 816 16 12 0 28
18 52022003 3 เกำะคำวิทยำคม 0-5428-1382 0-5428-1341 13 83 48 0 131 3 4 0 7
19 52022005 3 แมพ่ริกวิทยำ 0-5429-9270 0-5429-9271 16 117 133 0 250 6 9 0 15
20 52022006 3 แมท่ะประชำสำมคัคี 0-5482-8121 0-5482-8121 14 58 33 0 91 5 6 0 11
21 52022007 3 ไหล่หินวิทยำ 0-5427-4067 0-5427-4068 13 76 44 0 120 3 6 0 9
22 52022008 3 เวียงมอกวิทยำ 0-5424-1506 0-5424-1506 24 196 174 0 370 6 7 0 13
23 52022009 3 แมท่ะพัฒนศึกษำ 0-5429-0318 0-5429-0318 12 88 86 0 174 6 6 0 12
24 52022010 3 เถินวิทยำ 0-5429-1624 0-5433-3334 66 678 547 0 1,225 21 18 0 39
25 52032002 4* วังเหนือวิทยำ 0-5427-9074 0-5433-2257 61 622 575 0 1,197 17 18 0 35
26 52032006 4 แจ้ห่มวิทยำ 0-5427-1399 0-5427-1397 61 617 482 0 1,099 18 20 0 38
27 52032001 4 เมอืงปำนวิทยำ 0-5427-6045 0-5427-6045 17 157 98 0 255 6 6 0 12
28 52032003 4 ทุง่กว๋ำววิทยำคม 0-5482-3117 0-5482-3118 21 102 87 0 189 6 6 0 12
29 52032004 4 เมอืงปำนพัฒนวิทย์ 097-9746497  - 13 103 101 0 204 5 5 0 10
30 52032005 4 ทุง่อุดมวิทยำ 0-5436-4096 0-5436-4096 13 77 86 0 163 3 3 0 6
31 51012003 5* จักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน 0-5353-5746 0-5353-5747 161 1,584 1,531 0 3,115 42 42 0 84
32 51012004 5 แมท่ำวิทยำคม 0-5397-6296 0-5397-6701 26 203 114 0 317 9 9 0 18
33 51012006 5 ป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ 0-5350-1667 0-5350-1960 17 182 114 0 296 8 6 0 14
34 51012008 5 ทำขุมเงินวิทยำคำร 0-5357-4679 0-5357-4823 23 172 127 0 299 7 6 0 13
35 51012009 5 อุโมงค์วิทยำคม 088-2633316 0-5355-9304 15 112 59 0 171 6 6 0 12
36 51012007 6* ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 0-5353-5303 0-5351-1060 161 1,687 1,536 0 3,223 45 43 0 88
37 51012005 6 ป่ำซำง 0-5352-1044 0-5352-0595 26 271 192 0 463 9 6 0 15
38 51012001 6 บ้ำนแป้นพิทยำคม 0-5357-3222 0-5357-7087 19 185 112 0 297 6 6 0 12
39 51012010 6 น้ ำดิบวิทยำคม 0-5350-8546 0-5350-8785 25 207 139 0 346 8 6 0 14
40 51012011 6 วชิรป่ำซำง 0-5355-5373 0-5355-5372 25 239 156 0 395 8 7 0 15
41 51022001 7* ธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 0-5398-0510 0-5398-0510 ต่อ103 50 527 384 0 911 15 16 0 31
42 51022006 7 เวียงเจดีย์วิทยำ 0-5397-9822 0-5397-9234 81 808 734 20 1,562 22 22 2 46
43 51022002 7 บ้ำนโฮ่งรัตนวิทยำ 0-5357-8798 0-5357-8799 13 74 52 0 126 3 3 0 6
44 51022003 7 ทุง่หัวช้ำงพิทยำคม 0-5397-5144 0-5397-5144 30 243 172 0 415 9 9 0 18
45 51022004 7 แมตื่นวิทยำ 0-5350-9398 0-5350-9398 20 167 122 0 289 6 6 0 12

1,118 10,500 8,696 25 19,221 334 329 2 665
692 6,661 5,544 20 12,225 203 193 2 398

1,810 17,161 14,240 45 31,446 537 522 4 1,063

ท่ี

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน

รวมจงัหวัดล ำปำง
รวมจงัหวัดล ำพูน

รวม สพม.35

หมำยเหตุ *ประธำนสหวิทยำเขต  ประกอบด้วย

         1.สหวิทยำเขตบุญวำทย์   2. สหวิทยำเขตกัลยำ   3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์   4. สหวิทยำเขตพญำวัง   5. สหวิทยำเขตหริภุญชัย   6.สหวิทยำเขตจำมเทวี  7.สหวิทยำเขตศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563  
               (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563) ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 
 
ตารางท่ี 5 สรุปข้อมูลพ้ืนฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
              ปีการศึกษา 2563  
 

 

หมายเหตุ  * จ านวนครูตามจ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน) 
 
 
 

ล ำพูน ล ำปำง 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

ใหญ่พิเศษ นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป 2 2 4

15 30 45

ขนำดโรงเรียน

รวม สพม.35

จ ำนวน
โรงเรียน ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. รวม

1.เมอืงล ำพูน 4 3,568         3,238         -            6,806         196            356         
2.แมท่ำ 2 375            241            -            616            31             49          
3.บ้ำนโฮ่ง 2 601            436            -            1,037         37             63          
4.ล้ี 2 975            856            20             1,851         58             101
5.ทุง่หัวช้ำง 1 243            172            -            415            18             30
6.ป่ำซำง 3 717            487            -            1,204         44             76
7.บ้ำนธิ 1 182            114            -            296            14             17

รวม จ.ล ำพูน 15 6,661         5,544         20             12,225 398            692         
1.เมอืงล ำปำง 7 4,840         4,237         -            9,077         264            492         
2.แมเ่มำะ 2 677            287            -            964            36             55          
3.เกำะคำ 2 159            92             -            251            16             26          
4.เสริมงำม 1 530            387            -            917            30             55          
5.งำว 2 403            617            25             1,045         41             58          
6.แจ้ห่ม 1 617            482            -            1,099         38             61          
7.วังเหนือ 1 622            575            -            1,197         35             61          
8.เถิน 2 874            721            -            1,595         52             90          
9.แมพ่ริก 1 117            133            -            250            15             16          
10.แมท่ะ 3 298            186            -            484            37             40          
11.สบปรำบ 1 480            336            -            816            28             45          
12.ห้ำงฉัตร 3 444            271            -            715            33             55          
13.เมอืงปำน 4 439            372            -            811            40             64          
รวม จ.ล ำปำง 30 10,500        8,696         25             19,221 665            1,118 

45 17,161        14,240        45             31,446        1,063         1,810      

ล ำ
พูน

ล ำ
ปำ

ง

รวม สพม.35

จังหวัด อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู *
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ตารางท่ี 6  แสดงจ านวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายจังหวัด  
               และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากตารางที่  6  ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 รวมทั้งสิ้น 31,446 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด  คือ ระดับ ม.3 จ านวน  5,797  คน  คิดเป็นร้อยละ 
18.43 และ น้อยที่สุดคือระดับ ปวช. 2 จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.03 จ านวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 1,063 
ห้อง มากที่สุดในระดับชั้น  ม.3 จ านวน 181 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุดในระดับชั้น ม.1  
ม.2 และ ม.3 จ านวน 32 คนต่อห้อง และน้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.2 จ านวน 8 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ย 
ของทุกระดับชั้น จ านวน 30 คนต่อห้อง 
 
 
 
 
 
 
 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม
มธัยมศึกษำตอนต้น 3,152 3,509 6,661 54.49 203 51.01 33 4,882 5,618 10,500 54.63 334 50.23 31

ม.1 1,037 1,148 2,185 17.87 67 16.83 33 1,577 1,896 3,473 18.07 110 16.54 32
ม.2 1,040 1,137 2,177 17.81 67 16.83 32 1,669 1,860 3,529 18.36 112 16.84 32
ม.3 1,075 1,224 2,299 18.81 69 17.34 33 1,636 1,862 3,498 18.20 112 16.84 31

มธัยมศึกษำตอนปลำย 2,153 3,391 5,544 45.35 193 48.49 29 3,261 5,435 8,696 45.24 329 49.47 26
ม.4 762 1,127 1,889 15.45 65 16.33 29 1,195 1,892 3,087 16.06 110 16.54 28
ม.5 707 1,114 1,821 14.90 64 16.08 28 1,043 1,770 2,813 14.64 109 16.39 26
ม.6 684 1,150 1,834 15.00 64 16.08 29 1,023 1,773 2,796 14.55 110 16.54 25

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 3 17 20 0.16 2 0.50 10 6 19 25 0.13 2 0.30 13
ปวช.1 2 10 12 0.10 1 0.25 12 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ปวช.2 1 7 8 0.07 1 0.25 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
ปวช.3 0 0 0 0.00 0 0.00 0 6 19 25 0.13 2 0.30 13

รวมท้ังส้ิน 5,308 6,917 12,225 100.00 398 100.00 31 8,149 11,072 19,221 100.00 665 100.00 29

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

จงัหวัดล ำพูน จงัหวัดล ำปำง

ชัน้ จ ำนวนนักเรียน
ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง

จ ำนวนนักเรียน
ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

ชำย หญิง รวม
มธัยมศึกษำตอนต้น 8,034 9,127 17,161 54.57 537 50.52 32

ม.1 2,614 3,044 5,658 17.99 177 16.65 32
ม.2 2,709 2,997 5,706 18.15 179 16.84 32
ม.3 2,711 3,086 5,797 18.43 181 17.03 32

มธัยมศึกษำตอนปลำย 5,414 8,826 14,240 45.28 522 49.11 27
ม.4 1,957 3,019 4,976 15.82 175 16.46 28
ม.5 1,750 2,884 4,634 14.74 173 16.27 27
ม.6 1,707 2,923 4,630 14.72 174 16.37 27

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 9 36 45 0.14 4 0.38 11
ปวช.1 2 10 12 0.04 1 0.09 12
ปวช.2 1 7 8 0.03 1 0.09 8
ปวช.3 6 19 25 0.08 2 0.19 13

รวมท้ังส้ิน 13,457 17,989 31,446 100.00 1,063 100.00 30

รวม สพม.35

ชัน้
จ ำนวนนักเรียน ร้อยละ

จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง)

ร้อยละ
จ ำนวน

ห้องเรียน

อัตรำส่วน
จ ำนวน 

นร. : ห้อง
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ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน  จ านวนครู  จ านวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง  
               อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
               เขต 35 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ (ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ 
               ก.ค.ศ. ก าหนด) 
 
 

 
 

 

 

ตารางท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่  
 

 
 
 

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน) เล็ก 8 2,141 101 21 14
(นักเรียน 360 - 1,079 คน) กลำง 4 2,184 79 28 17
(นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) ใหญ่ 1 1,562 46 34 19

2 6,338 172 37 20
15 12,225 398 31 18

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน) เล็ก 17 2,786 167 17 12
(นักเรียน 360 - 1,079 คน) กลำง 8 5,602 209 27 17
(นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) ใหญ่ 3 3,521 112 31 19

2 7,312 177 41 20
30 19,221 665 29 17

จ ำนวน รร. นักเรียน ห้อง นร : ห้อง นร.: ครูผู้สอน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 359 คน) เล็ก 25 4,927 268 18 12
(นักเรียน 360 - 1,079 คน) กลำง 12 7,786 288 27 17
(นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) ใหญ่ 4 5,083 158 32 19

4 13,650 349 39 20
45 31,446 1,063 30 17

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
จ.ล ำปำง

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ
รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
รวม สพม.35

รวม/เฉล่ีย

ขนำดโรงเรียน
จ.ล ำพูน

(นักเรียน ต้ังแต่ 1,680 คน ข้ึนไป) ใหญ่พิเศษ

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

มธัยมศึกษำปีที ่1 12 3,771 2,185 57.94 12 6,552 3,473 53.01
มธัยมศึกษำปีที ่2 13 3,922 2,177 55.51 13 6,612 3,529 53.37
มธัยมศึกษำปีที ่3 14 3,930 2,299 58.50 14 7,034 3,498 49.73
รวมมธัยมศึกษำตอนต้น 12-14 11,623 6,661 57.31 12-14 20,198 10,500 51.99
มธัยมศึกษำปีที ่4 และ ปวช.1 15 3,841 1,901 49.49 15 6,855 3,087 45.03
มธัยมศึกษำปีที ่5 และ ปวช.2 16 4,023 1,829 45.46 16 6,955 2,813 40.45
มธัยมศึกษำปีที ่6 และ ปวช.3 17 3,828 1,834 47.91 17 6,908 2,821 40.84
รวมมธัยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 15-17 11,692 5,564 47.59 15-17 20,718 8,721 42.09

ระดับชัน้

จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง
ประชำกร

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน

ประชำกร

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน
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ตารางท่ี 8   แสดงจ านวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จ าแนกรายชั้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                มัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่ (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ   กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
      เขต 35 ปีการศึกษา 2563    

 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,446 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 12,014 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.21 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนยากจนมากที่ สุด จ านวน 11,951 คน  
คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด  

 

 
 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด 5,308 6,917 12,225 8,149 11,072 19,221 13,457 17,989 31,446

นักเรียนด้อยโอกำสท้ังหมด 2,454 2,860 5,314 3,000 3,700 6,700 5,454 6,560 12,014

เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทำงเพศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กถูกทอดท้ิง 1 0 1 2 1 3 3 1 4 0.03

เด็กในสถำนพินิจและคุ้มครองเยำวชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ผลกระทบจำกเอดส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ชนกลุ่มน้อย 1 8 9 0 2 2 1 10 11 0.09

เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0.02

เด็กยำกจน 2,443 2,848 5,291 2,987 3,673 6,660 5,430 6,521 11,951 99.48

เด็กท่ีมีปัญหำเก่ียวกับยำเสพติด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ก ำพร้ำ 2 3 5 5 7 12 7 10 17 0.14

ท ำงำนรับผิดชอบตัวเองและครอบครัว 2 0 2 4 7 11 6 7 13 0.11

มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 5 1 6 2 8 10 7 9 16 0.13

38.21

ประเภทด้อยโอกำส

จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง รวม สพม.35
คิดเป็น
ร้อยละ

อำยุ
(ปี)

จ ำนวน
(คน)

มธัยมศึกษำปีที ่1 12 10,323 5,658 54.81
มธัยมศึกษำปีที ่2 13 10,534 5,706 54.17
มธัยมศึกษำปีที ่3 14 10,964 5,797 52.87
มธัยมศึกษำปีที ่4 และ ปวช.1 15 10,696 4,988 46.63
มธัยมศึกษำปีที ่5 และ ปวช.2 16 10,978 4,642 42.28
มธัยมศึกษำปีที ่6 และ ปวช.3 17 10,736 4,655 43.36

รวมทัง้ส้ิน 12-17 64,231 31,446 48.96

ระดับชัน้

รวม สพม.35
ประชำกร

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ

ประชำกรวัยเรียน
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ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จ าแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ  ของโรงเรียนในสังกัด  
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ  
                 ภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนออกกลางคันทั้งสิ้น  
57 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของจ านวนนักเรียนต้นปีทั้งหมด สาเหตุที่ออกมากที่สุดคือ หาเลี้ยงครอบครัว  
คิดเป็นร้อยละ 49.12 ของนักเรียนที่ออกกลางคัน สาเหตุรองลงมาคือ สมรสแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 24.56   
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวน
นักเรียน

ต้นปี

จ ำนวน
นักเรียน

ออกกลำงคัน

 ร้อยละ
นักเรียน

ออกกลำงคัน

จ ำนวน
นักเรียน

ต้นปี

จ ำนวน
นักเรียน

ออกกลำงคัน

 ร้อยละ
นักเรียน

ออกกลำงคัน

จังหวัดล ำพูน 12,592 69 0.55 12,255  46 0.38 -23 -0.17

จังหวัดล ำปำง 19,667 19 0.10 19,416  11 0.06 -8 -0.04

รวม สพม.35 32,259 88 0.27 31,671 57 0.18 -31 -0.09

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ
นักเรียน

ออกกลำงคัน

เปรียบเทียบกำรออกกลำงคัน 
 ปีกำรศึกษำ 2561-2562

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562

เพ่ิม/ลด 
จ ำนวน
นักเรียน

ออกกลำงคัน

1. ฐำนะยำกจน 1 2.17 - 0.00 1 1.75

2. มปัีญหำครอบครัว 4 8.70 4 36.36 8 14.04

3. สมรสแล้ว 13 28.26 1 9.09 14 24.56

4. มปัีญหำในกำรปรับตัว 2 4.35 2 18.18 4 7.02

5. ต้องคดี/ถูกจับ - 0.00 - 0.00 - 0.00

6. เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ - 0.00 - 0.00 - 0.00

7. อพยพตำมผู้ปกครอง 2 4.35 - 0.00 2 3.51

8. หำเล้ียงครอบครัว 24 52.17 4 36.36 28 49.12

รวม 46 100.00 11 100.00 57 100.00

สำเหตุนักเรียนออกกลำงคัน   
ปีกำรศึกษำ 2562

จงัหวัดล ำพูน จงัหวัดล ำปำง รวม สพม.35

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
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ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
                ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่ 
 

 
 
จากตารางที่ 11 พบว่า จ านวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,446 คน  มีนักเรียนพิการเรียนร่วม ทั้งสิ้น  

767 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด จ านวน 
667 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม

จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด 5,308 6,917 12,225 8,149 11,072 19,221 13,457 17,989 31,446

นักเรียนพิกำรเรียนร่วมทัง้หมด 219 94 313 347 107 454 566 201 767 2.44

ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น 1 1 2 8 4 12 9 5 14 1.83

ควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0.39

ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ 9 4 13 7 6 13 16 10 26 3.39

ควำมพิกำรร่ำงกำยและสุขภำพ 2 1 3 6 5 11 8 6 14 1.83

ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้ 201 85 286 296 85 381 497 170 667 86.96

ควำมพิกำรทำงกำรพูดและภำษำ 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0.26

ควำมพิกำรทำงกำรพฤติกรรมและอำรมณ์ 3 1 4 16 3 19 19 4 23 3.00

ควำมพิกำรทำงกำรออทิสติก 2 0 2 4 2 6 6 2 8 1.04

ควำมพิกำรทำงกำรซ้ ำซ้อน 1 2 3 6 1 7 7 3 10 1.30

อ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

ประเภทพิกำร
จังหวัดล ำพูน จังหวัดล ำปำง รวม สพม.35 คิด

เป็น
ร้อยละ
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ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                 เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ  
                 ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ 
 

 

 
  จากตารางที่ 12 พบว่า  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
คิดเป็นร้อยละ 94.39 ของจ านวนนักเรียน 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 ของนักเรียนที่จบการศึกษา
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม   
นักเรียน ม.3 ต้นปีกำรศึกษำ 1,075 1,224 2,299 1,636 1,862 3,498 2,711 3,086 5,797
นักเรียน ม.3  จบกำรศึกษำ 943 1,126 2,069 1,510 1,893 3,403 2,453 3,019 5,472
1.ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 831   1,050 1,881  90.91 1,176 1,656 2,832  83.22 2,007 2,706 4,713     86.13
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในจังหวัดเดิม 30     25     55      2.66 15    37     52     1.53 45     62     107        1.96
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในต่ำงจังหวัด 3      6      9       0.43 3      5      8       0.24 6      11     17         0.31
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอ่ืน ใน กทม. 1      -       1       0.05 -       2      2       0.06 1      2       3           0.05
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 50     22     72      3.48 260   133   393    11.55 310   155    465        8.50
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 2      1      3       0.14 3      10     13     0.38 5      11     16         0.29
ศึกษำต่อสถำบันอ่ืน ๆ 18     16     34      1.64 44    49     93     2.73 62     65     127        2.32

รวม ศึกษำต่อ 935 1,120 2,055 99.32 1,501 1,892 3,393 99.71 2,436 3,012 5,448 99.56
2.ไมศึ่กษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) ภำคอุตสำหกรรม -       1      1       0.05        -       -       -        0.00 -       1       1           0.02
(2) ภำคกำรเกษตร -       2      2       0.10        -       -       -        0.00 -       2       2           0.04
(3) กำรประมง -       -       -        -            -       -       -        0.00 -       -       -           0.00
(4) ค้ำขำย ธุรกิจ -       -       -        -            -       -       -        0.00 -       -       -           0.00
(5) งำนบริกำร -       -       -        -            1      -       1       0.03 1      -       1           0.02
(6) รับจ้ำงทัว่ไป 4      1      5       0.24        1      1      2       0.06 5      2       7           0.13
(7) ท ำงำนอ่ืน ๆ 3      2      5       0.24        5      -       5       0.15 8      2       10         0.18
รวมประกอบอำชีพ 7      6      13      0.63 7      1      8       0.24 14     7       21         0.38
2.2 บวชในศำสนำ -       -       -        0.00 -       -       -        0.00 -       -       -           0.00
2.3 ไมป่ระกอบอำชีพและไมศึ่กษำต่อ 1      -       1       0.05 2      -       2       0.06 3      -       3           0.05
2.4 อ่ืน ๆ -       -       -        0.00 -       -       -        0.00 -       -       -           0.00

       รวมไม่ศึกษำต่อท้ังส้ิน        8 6 14 0.68 9 1 10 0.29 17 7 24 0.44

90.00 97.28 94.39

 รำยกำร

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำพูน) ร้อยละ
จ ำนวน

นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำปำง) ร้อยละ
จ ำนวน

นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (รวม สพม.35) ร้อยละ
จ ำนวน

นักเรียนจบ
กำรศึกษำ
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ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จ าแนกตาม 
                เพศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ  
                ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่   
 

 
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า  ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
คิดเป็นร้อยละ 93.13 ของจ านวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 97.33 ของนักเรียน
ที่จบการศึกษา ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.57 รองลงมาเรียนต่อสถาบัน
อาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 6.40 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของนักเรียน 
ที่จบการศึกษาท้ังหมด 
 
 
 
 
 

 ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม     ชำย    หญิง รวม   
นักเรียน ม.6 ต้นปีกำรศึกษำ 684 1,150 1,834 1,023 1,773 2,796 1,707 2,923 4,630
นักเรียน ชั้นม.6  จบกำรศึกษำ 653 1,026 1,679 929 1,704 2,633 1,582 2,730 4,312
1.ศึกษำต่อ
1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 522  921  1,443     85.94 623   1,408 2,031       77.14 1,145  2,329 3,474         80.57
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 2     5      7           0.42 63     99     162         6.15 65     104    169            3.92
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน 3     7      10         0.60 11     18     29           1.10 14     25     39             0.90
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 46    14    60         3.57 167   49     216         8.20 213    63     276            6.40
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน -      -      -           0.00 13     17     30           1.14 13     17     30             0.70
1.6 สถำบันพยำบำล 9     9      18         1.07 1      41     42           1.60 10     50     60             1.39
1.7 สถำบันทหำร 3     -      3           0            1      1      2            0.08 4       1       5               0.12
1.8 สถำบันต ำรวจ -      -      -           -            -       -       -             0.00 -        -       -               0.00
1.9 สถำบันอ่ืน ๆ 34    39    73         4.35 28     43     71           2.70 62     82     144            3.34

รวม ศึกษำต่อ 619 995 1,614 96.13 907 1,676 2,583 98.10 1,526 2,671 4,197 97.33
2.ไมศึ่กษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) รับรำชกำร -      -      -           -            -       -       -             0.00 -        -       -               0.00
(2) ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ -      -      -           -            -       -       -             0.00 -        -       -               0.00
(3) ภำคอุตสำหกรรม -      5      5           0.30        -       -       -             0.00 -        5       5               0.12
(4) ภำคกำรเกษตร 9     1      10         0.60        -       -       -             0.00 9       1       10             0.23
(5) กำรประมง -      -      -           -            2      2      4            0.15 2       2       4               0.09
(6) ค้ำขำย ธุรกิจ 3     1      4           0.24        4      2      6            0.23 7       3       10             0.23
(7) งำนบริกำร -      1      1           0.06        1      -       1            0.04 1       1       2               0.05
(8) รับจ้ำงทัว่ไป 22    22    44         2.62        14     19     33           1.25 36     41     77             1.79
รวมประกอบอำชีพ 34    30    64         3.81 21     23     44           1.67 55     53     108            2.50
2.2 บวชในศำสนำ -      -      -           -            -       -       -             0.00 -        -       -               0.00
2.3 ไมป่ระกอบอำชีพและไมศึ่กษำต่อ -      1      1           0            1      5      6            0.23 1       6       7               0.16
2.4 อ่ืน ๆ -      -      -           -            -       -       -             -            -        -       -               -            

       รวมไม่ศึกษำต่อท้ังส้ิน        34 31 65 3.87 22 28 50 1.90 56 59 115 2.67

91.55 94.17 93.13

รำยกำร

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำพูน) ร้อยละ
จ ำนวน

นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (จ.ล ำปำง) ร้อยละ
จ ำนวน

นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

จ ำนวนนักเรียน (รวม สพม.35) ร้อยละ
จ ำนวน

นักเรียนจบ
กำรศึกษำ
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   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
 
 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง จ าแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา  
                (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 
 

จังหวัด/วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า ป.ตร ี ปริญญาตร ี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จังหวัดล าพูน 

ครู/ครูผู้ช่วย   139 8 41   188 
ช านาญการ   117 3 111   231 
ช านาญการพิเศษ 2 161 1 79 1 244 
เชียวชาญ       4   4 

รวมล าพูน 2 417 12 235 1 667 
จังหวัดล าปาง 

ครู/ครูผู้ช่วย   195 4 62   261 
ช านาญการ   218 3 196 3 420 
ช านาญการพิเศษ   217 1 184 3 405 
เชียวชาญ   2 2     4 

รวมล าปาง   632 10 442 6 1,090 
ระดับเขตพื้นที่ 

ครู/ครูผู้ช่วย   334 12 103   449 
ช านาญการ   335 6 307 3 651 
ช านาญการพิเศษ 2 378 2 263 4 649 
เชียวชาญ   2 2 4   8 

รวมระดับเขตพื้นที ่ 2 1,049 22 677 7 1,757 
 

หมายเหตุ  ข้าราชการครู หมายถงึ ผู้บริหารโรงเรียนและครผูู้สอน 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์                  
               ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
               (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ผู้ผา่นเกณฑ์จะต้องไดผ้ลคะแนนตั้งแต่ 80 % ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยกำร
ผ่ำนเกณฑ์ (คน)

ผ่ำนเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ ไม่ผ่ำนเกณฑ์(คน)

ไม่ผ่ำนเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ

รวมผู้ทดสอบ
ท้ังส้ิน (คน)

1.แบบทดสอบควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ COVID-19 9,061             63.68       5,169             36.32        14,230          
2.แบบทดสอบเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมนิ PISA 2021 ด้วย     PISA – Style Online Testing 2,497             60.67       1,619             39.33        4,116           
3.แบบทดสอบควำมรู้ส ำหรับกำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3,050             81.99       670               18.01        3,720           
4.แบบทดสอบควำมรู้ส ำหรับกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2,494             81.61       562               18.39        3,056           
5.แบบทดสอบควำมรู้ส ำหรับ Teaching Technique Comprehension for English Teacher 3,504             58.68       2,467             41.32        5,971           
6.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 2,933             71.96       1,143             28.04        4,076           
7.แบบทดสอบควำมรู้เก่ียวกับงำนสำรบรรณ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี   3,442             80.93       811               19.07        4,253           
8.แบบทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนเก่ียวกับ วิทยำกำรค ำนวณ (Computing Science) 1,439             77.53       417               22.47        1,856           
9.แบบทดสอบควำมรู้โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4,130             69.91       1,778             30.09        5,908           
10.แบบทดสอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 1,488             84.50       273               15.50        1,761           
11.แบบทดสอบค ำย่อภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนทัว่ไป (Basic Abbreviation)  1,317             88.99       163               11.01        1,480           
12.แบบทดสอบพระรำชบัญญัติและระเบียบกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ศ.2560 945               92.47       77                7.53          1,022           
13.แบบทดสอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 1,095             88.31       145               11.69        1,240           
14.แบบทดสอบกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ 813               90.84       82                9.16          895              
15.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมนิ ว21/2560 714               88.81       90                11.19        804              
16.แบบทดสอบควำมรู้เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ 882               90.46       93                9.54          975              
17.แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  410               81.84       91                18.16        501              

รวมท้ังส้ิน 40,214           71.99       15,650           28.01        55,864          
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ข้อมูลวิชำกำร สพม. 35  

 
ตารางที่ 16  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
                 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   สั งกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
                 ปีการศึกษา 2562 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่  
 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ระดับชัน้ ระดับชัน้ 
ม.3 ปีการศึกษา 2562 ม.6 ปีการศึกษา 2562 

สพม.35 สังกัด ประเทศ 
ผลต่างเทียบ 

ระดับประเทศ 
สพม.35 สังกัด ประเทศ 

ผลต่างเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 60.05 55.91 55.14 +4.91 44.58 43.02 42.21 +2.37 
ภาษาอังกฤษ 35.83 32.98 33.25 +2.58 30.18 28.97 29.20 +0.98 
คณิตศาสตร ์ 31.46 26.98 26.73 +4.73 27.95 25.62 25.41 +2.54 
วิทยาศาสตร ์ 32.18 30.22 30.07 +2.11 31.30 29.40 29.20 +2.10 
สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.45 36.10 35.70 +1.75 

 
ตารางท่ี 17  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
                 ปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2561 2562 ค่าพัฒนา  2561 2562 ค่าพัฒนา  
ภาษาไทย 59.85 60.05 +0.20 50.70 44.58 -6.12 
ภาษาอังกฤษ 30.82 35.83 +5.01 32.68 30.18 -2.50 
คณิตศาสตร ์ 35.02 31.46 -3.56 33.78 27.95 -5.83 
วิทยาศาสตร ์ 39.61 32.18 -7.43 32.93 31.30 -1.63 
สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 36.71 37.45 +0.74 

 
ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
                 ปีการศึกษา 2559 – 2562 
 

กลุ่มสาระ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 
ภาษาไทย 50.41 52.46 59.85 60.05 55.88 52.74 50.70 44.58 
ภาษาอังกฤษ 33.91 32.07 30.82 35.83 28.42 29.62 32.68 30.18 
คณิตศาสตร ์ 34.41 31.19 35.02 31.46 27.50 27.17 33.78 27.95 
วิทยาศาสตร ์ 37.95 34.98 39.61 32.18 33.99 32.19 32.93 31.30 
สังคมศึกษา ไม่มีการทดสอบ 37.81 36.53 36.71 37.45 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือบริหารจัดการส านักงานและสนับสนุน 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติทั้ ง 2  ส่วน คือ 1 ) การขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืน  ๆ  2) การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประสบกับ
สถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID- 19 ) ท าให้การบริหารงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ 
อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาด าเนินการ และวิธีด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ที่วางไว้ 

การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ 

1. การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ความเป็นมา 
 

 

 

 

 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจราชการ ได้รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการรายงานในประเด็น ดังนี้ 
  1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางชฎารัตน์  สิงหเดชากุล)  ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็นผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายคือ โรงเรียนทีม่ีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการตรวจราชการ  
เพ่ือตรวจ ติดตาม เร่งรัด ก ากับ นโยบายที่เป็นจุดเน้น
พิเศษตามประเด็นการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นข้อมูลสะท้อน
ให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความส าเร็จ ตลอดจนเป็น
ข้อมูลในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
และพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติให้สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติบรรลุผลสัมฤทธิ์ให้
เกิดประโยชน์กับทางราชการสูงสุด 
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ปีการศึกษา 2561 ที่สูง จ านวน 2 โรง คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน และ
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ต่ า คือ โรงเรียนแม่ทา-
วิทยาคม และโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
  2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางชฎารัตน์  สิงหเดชากุล) ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ เพ่ือติดตาม 
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563  
ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน โรงเรียนเสริมงามวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนล าปางกัลยาณี และ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประเด็นนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda based) โรงเรียนที่รับการตรวจฯ 
ได้ด าเนินการตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านภาษาต่างประเทศท่ีสูงขึ้น 
  3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตาม 
ประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายฯ ระหว่างวันที่  1 - 2 กรกฎาคม  2563 ณ โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัด
ล าพูน และโรงเรียนล าปางกัลยาณี ประเด็นนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนที่รับการตรวจฯ ได้มีแนวทางการการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวง
ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

       แนวทางการพัฒนาต่อไป 
                                ชี ้แจงแนวทางและประเด็นการตรวจราชการของ  
       กระทรวงศึกษาธิการ ให้เข้าใจประเด็นการตรวจราชการ  
       เ พื ่อให ้ได ้ข ้อม ูลที ่ถ ูกต ้อง สามารถข ับเคลื ่อนนโยบาย 
       อย่างแท้จริง 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

2. การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหาร
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภารกิจยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ให้ความส าคัญต่อผู้เรียนสูงสุด โดยใช้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจราชการ ได้รับการตรวจราชการ
จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการรายงานในประเด็นการจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC  โดยผู้ตรวจราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ  
นางสุวารี  เคียงประพันธ์ และนางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้ลงพ้ืนที่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ 
เป็นเลิศ HCEC คือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เพ่ือตรวจติดตาม ประเมินผลและ 
การขับเคลื่อนนโยบาย ฯ และในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจติดตาม ประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังนี้ 
 1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 โรงเรียน 1 ต าบล) 
 2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 (COVID – 19) 
 4. นโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50/50) 
 5. การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC 
 6. การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา (หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชั้นเพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 7. สหกรณ์โรงเรียน 
 

 

 

 

 
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  ชี้แจงแนวทางและประเด็นการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เข้าใจ
ประเด็นการตรวจราชการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายอย่างแท้จริง 
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 3. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
 

ความเป็นมา 
  งานคัด เลื อกนั ก เรี ยนและสถานศึ กษา เ พ่ือรับรางวั ล
พระราชทานนี้ เกิดขึ้นจากน้ าพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ทรง
มีพระราชปรารภแด่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 ครั้งที่ เสด็จพระราชด าเนิน                                                           
ทรงเปิดงาน แสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2506 
และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียน
จ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษา
ดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัล
พระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้”  งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานเป็นงานที่มีเกียรติเป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการด้วยความ
รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการประเมินและคัดเลือกนักเรียนหรือสถานศึกษานั้น คณะกรรมการ 
ต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยใช้ความรู้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณา
ตัดสินอย่างถูกต้องตามหลักการ มีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียง เพ่ือให้ได้นักเรียนหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล
พระราชทานอย่างแท้จริง 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ร่วมพิจารณาตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดดังนี้ 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(จังหวัดล าปาง) 
 

ประเภทนักเรียน 
ระดับ ขนาด ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน อ าเภอ สังกัด 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เล็ก นายภูริพัฒน์  ตาอ้ายเทือก ม.3 ผาปังวิทยา เมือง สพป.ลป.2 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
ใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

 

ระดับ ขนาด ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน อ าเภอ สังกัด 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
ใหญ ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
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ประเภทสถานศึกษา 

ระดับ ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ สังกัด ล าดับที่ได้ 

มัธยมศึกษา 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
ใหญ ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 

 

ประเภทนักเรียน(ชมเชย) 
ระดับ ขนาด ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน อ าเภอ สังกัด 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เล็ก เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญาเสน ม.2 แม่วะวิทยา เถิน สพป.ลป. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(จังหวัดล าพูน) 
 

ประเภทนักเรียน 
ระดับ ขนาด ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน อ าเภอ สังกัด 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

เล็ก เด็กหญิงธนัชพร  ทากาศ ม.3 บ้านแม่เทย ลี้ 
สพป.

ล าพูน2 

กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ นางสาวฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ ม.3 
จักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

เมือง สพม.35 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 

ใหญ ่ นางสาววราลี  ไชยประสพ ม.6 
จักรค าคณาทร
จังหวัดล าพูน 

เมือง สพม.35 
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ประเภทสถานศึกษา 

ระดับ ขนาด สถานศึกษา อ าเภอ สังกัด ล าดับที่ได้ 

มัธยมศึกษา 
เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
ใหญ่ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน เมือง สพม.35 1 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. กระตุ้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถหลากหลายทั้งทางด้านวิชาการ ความประพฤติและมีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 
 

  4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต้ 
กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ความเป็นมา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ  
เพ่ือด าเนินงานการปลูกฝังจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ผลการด าเนินงาน 
  1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ดังนี้  
      1.1 จัดอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับข้าราชการครูผู้ช่วย (จังหวัดล าพูน) จ านวน 43 คน เมื่อวันที่  
15 มิถุนายน2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน    และอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และปรับฐานความคิดการแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กับ
ข้าราชการครูผู้ช่วย (จังหวัดล าปาง) จ านวน 52 คน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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      1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ณ ล าปาง  
รีสอร์ท จังหวัดล าปาง กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ทุกคน  
 

   

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างกลไก
ป้องกันและยับยั้งการทุจริต  เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมกัสซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์  
รีสอร์ท จังหวัดล าพูน กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ ข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการและบุคลากรของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 50 คน   
 

     
 

      1.4 จัดท าป้ายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และยับยั้งการทุจริต        
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  2. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ดังนี้ 
      2.1 มีการนิเทศ กับกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต และ  
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    

     
 

 

 

 

      2.2 ประชุมเสวนาการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 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 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน   

 
  

 
 
 
 

 
 

     2.3 มีสื่อสร้างสรรค์ สังคมสุจริต โดยจัดสรรงบประมาณให้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยาด าเนินการ   
     

 
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ดังนี้   
      3.1 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพัฒนายกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA) และก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดการประเมินฯ  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ  
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้คะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA Online)   
ร้อยละ  91.42   
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      3.2 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เ มื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
      3.3 มีการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์       
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
 

   
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง  
    2. สนับสนุน ส่งเสริม ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
นักเรียนมีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. พัฒนา ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด และองค์กร ให้มีวัฒนธรรมค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

  5. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ความเป็นมา 
         

 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

       1. นักเรียนแกนน าจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 135 คน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง ร้อยละ 100 

       2. นักเรียนแกนน าจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 135 คน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม ร้อยละ 100 

       3. นักเรียนแกนน าจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จ านวน 135 คน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเป็นผู้น าในการจัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมของชาติได้ ร้อยละ 100 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของการด าเนินงาน โดยการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการนิเทศติดตามชั้นเรียนเป็นประจ าในทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา 
  2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์  
เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนางานคุณธรรมของแต่ละสถานศึกษา ให้เกิดสัมฤทธิผลของการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ส่งเสริม 
การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 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   
ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการโดยจัดเป็นค่ายส่งเสริม
โครงงานพัฒนาจริยคุณคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนเพ่ือสร้างคุรุชน 
คนคุณธรรม 
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 6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูง 
ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเป็นมา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน
พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารในสังกัด จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 
และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนและแจ้งแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็น  
แนวทางการจัดสรรงบประมาณส าหรับโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพ้ืนที่พิเศษสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา
ตามบริบทความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งใน พ้ืนที่ลักษณะพ้ืนที่
พิเศษ  

 
ผลการด าเนินงาน 
                 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดใน
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ดังนี้ 
โรงเรียนประชาราชวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ และโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนละ 29,800 บาท  
                 2. โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้ง 3 แห่ง ได้ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ภายใต้โครงการ ดังนี้ 
                    2.1 โรงเรียนประชาราชวิทยา  :  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ 
                    2.2 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  :  โครงการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ 
                    2.3 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  :  พัฒนาทักษะชีวิตยุคใหม่ ป้องกันภัยจากโรคโควิด19  
       (STOP COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  ส่งเสริมการด าเนินงานและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและลดความเหลื่อมล้ า
ในด้านคุณภาพการศึกษา 
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 7. โครงการ การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้  
ที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคโดยค านึงถึงทรัพยากร 
เพ่ือคนรุ่นต่อไป และเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชน และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผน  
การเรียนรู้ การมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก สนับสนุน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียน และชุมชน  

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และมีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบ 
“ธนาคารขยะรีไซเคิล” และมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงผลิตสื่อ
การเรียนรู้ผ่านการท าคลิป VDO ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
    2. สร้างบุคลากรแกนน าโดยการคัดเลือกบุคลากรที่เก่ียวข้อง ให้ไปอบรมสัมมนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
เพ่ือน ามาขยายผลสู่สถานศึกษา ชุมชน สังคม 
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  8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เห็นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ลูกเสือ ยุวกาชาด จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด 

ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินการกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ   
ยุวกาชาด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
พบว่า  ตัวแทนครู หรือผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เห็นว่าระบบสารสนเทศสามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดในโรงเรียน  
ได้อย่างครบถ้วนอยู่ที่  ( x =4.44 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่าเป็นระบบสารสนเทศที่มีความสะดวกในการใช้งานอยู่ที่   
( x =4.51 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เป็นระบบที่ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่ ( x =4.40 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี 
เห็นว่าวิทยากรสามารถน าเสนอตรงประเด็น สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ  
อยู่ที่ ( x =4.58 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เห็นว่าเทคนิคการน าเสนอของวิทยากรมีความน่าสนใจอยู่ที่ ( x =4.47 )  
ซึ่งอยู่ในระดับดี มีเห็นว่าสถานที่จัดการประชุมมีความเหมาะสมอยู่ที่ ( x =4.47 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่าที่ประชุม 
มีความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์อยู่ที่ ( x =4.40 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่าการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ  
ยุวกาชาดให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ช่วยส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น อยู่ที่ ( x =4.51 )  
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก มีความพึงพอโดยรวมต่อโครงการอยู่ที่ ( x =4.53 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  
 

  

        

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ความเป็นมา 
           ด้วยส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการ
สารสนเทศ โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด  
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เรียกใช้ได้ตามความต้องการ 
ช่วยอ านวยความสะดวกและสามารถลดขึ้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ งสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปประกอบ 
การตัดสินใจ วางแผนการพัฒนางานลูกเสือ ยุวกาชาดต่อไป 
             

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
           1. ส่งเสริมให้สถานศึกษากรอกข้อมูลสารสนเทศ
ลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นปัจจุบัน 
 2. จัดท าสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการ 
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) 
 

ความเป็นมา 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน หรือเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19)  
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก าหนดแนวทางขับเคลื่อน งานป้องกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถประยุกต์รูปแบบ/วิธีการด าเนินงาน โดยผนวกเนื้อหา การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ได้ตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลักการตามมาตรการการป้องกัน  ยาเสพติดที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับ
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19)    

 1. กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ การจัดอบรมในเนื้อหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ในการด าเนินงาน จ านวน 5,000 บาท/โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 225,000 บาท 
 2. จัดสรรให้โรงเรียนทางตอนเหนือของประเทศ ที่มีพ้ืนที่ เสี่ยงในการลักลอบน าเข้า และมีการจับกุม 
ผู้ค้ายาเสพติด ประเภทยาบ้าและยาไอซ์ ที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนต้องมีมาตรการในการด าเนินงานป้องกัน ค้นหา บ าบัดรักษา เฝ้าระวัง ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ได้แก่
โรงเรียนประชาราชวิทยา จ านวน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมป้องกัน/ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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  2. กิจกรรม นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานด้านยาเสพติด ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นิเทศติดตามการด าเนินงานด้านยาเสพติด ปีการศึกษา 
2563 รอบที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน โดยใช้แบบติดตามการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 1/2563 เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานผลการติดตาม พบว่า โรงเรียนด าเนินการรายงานข้อมูล
สารสนเทศ CATAS ไม่ครบทุกโรง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ 
ไม่สามารถเก็บได้ครบถ้วน และโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ด าเนินกิจกรรมป้องกัน /เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างน้อย  
6 กิจกรรม จากทั้งหมด 25 กิจกรรม โดยใน 6 กิจกรรมเป็นกิจกรรมส าคัญตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างน้อย 4 กิจกรรม 
 นอกจากนั้น  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน 
สีขาว สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจปัสสาวะ 
ปีการศึกษา 2563  และการจัดตั้งชมรม To Be Number One  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1. จัดอบรมระบบรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศ NISPA เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เนื่องจาก 
บางโรงเรียนเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเนื่องด้วยสาเหตุการย้ายโรงเรียน หรือการมอบหมายงานของผู้บริหาร
โรงเรียน ซึ่งผู้รับผิดชอบบางโรงเรียนยังไม่เคยใช้งานระบบสารสนเทศ NISPA และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. อบรมครูผู้ดูแลงานยาเสพติด ทั้งการรายงานข้อมูลสารสนเทศ และอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
  3. ด าเนินการติดตามการด าเนินงานด้านยาเสพติดของโรงเรียน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  
ของครูผู้รับผิดชอบประจ าโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็ นประจ า 
ทุกปีการศึกษา 
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         10. โครงการ การด าเนินการรับนักเรียน 

ความเป็นมา 
  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที่ 28/ 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่  2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการด าเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2563 เด็กทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีโอกาสได้ศึกษาต่อในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ 
ความถนัด ความสนใจเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียน  
ที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1. ควบคุม  ก ากับ ดูแล การรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายและ  
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
  2. ส่งเสริมให้ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหานักเรียน 
ออกกลางคัน  
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 11. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ความเป็นมา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 ก าหนดไว้ว่า “การศึกษาต้อง

เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถร่วมอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว นอกจากจะต้อง
ให้ความรู้และทักษะตามหลักสูตรแล้ว สถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ทุกแห่ง และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เห็นความส าคัญและเข้าใจถึง  
แนวปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

 

 
 

 

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

  1. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการและขั้นตอน 
การด าเนินงานเป็นระบบ ต่อเนื่องและครบตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 5) การส่งต่อ 
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2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ ให้โรงเรียน 
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยให้กับครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ครูแนะแนว หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและภาคีเครือข่าย จากโรงพยาบาลล าปาง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง เช่น โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการจัดท าคู่มือ  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 เป็นต้น 

 3. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
แก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยมีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการและคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี โดยการมอบโล่เกียรติยศและ 
เกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานต่อไป 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 12. โครงการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายด าเนินงานโครงการเรียนรู้สู่สากล เพ่ือคัดเลือก
ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2563  ในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน  
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เข้าแข่งขันในระดับสากล โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกให้ได้นักเรียนที่เป็นตัวแทน จากระดับเขตพ้ืนที่สู่ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จึงได้ด าเนินการการทดสอบตามโครงการสอบคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือเป็นตัวแทนไปสอบแข่งขันในระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 ด าเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันอาทิตย์
ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. สนามสอบจังหวัดล าปาง ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 596 คน และสนามสอบจังหวัดล าพูน โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน จ านวนผู้เข้าสอบ 408 คน 
รวมทั้งหมด จ านวน 1,004 คน โดยได้รับเงินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 37,000 
บาทและจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 43,700 บาท มีนักเรียนผ่านการแข่งขัน 
ทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมจัดการแข่งขันระดับภาค จ านวน 182 คน คิดเป็น ร้อยละ 30  
ของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าแข่งขันในปีการศึกษา 2563 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

  สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 
เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ความเป็นมา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) และได้ด าเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งเป็น
ทักษะที่เด็กในยุคนี้ต้องมี ประกอบด้วย  3R x 8C  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด  
ได้จัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะ  
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินงาน 
  1. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการ สร้างความเข้าใจและ 
วางแผนการคัดเลือกโรงเรียนแกนน าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 7 โรงเรียน โดยให้สหวิทยาเขตด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนแกนน า/กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ตามโครงการ และส่งรายชื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
 

ที ่ สหวิทยาเขต โรงเรียน 
1 บุญวาทย์ ประชารัฐธรรมคุณ 
2 กัลยา ห้างฉัตรวิทยา 
3 เถินบุรินทร์ เกาะคาวิทยาคม 
4 พญาวัง ทุ่งกว๋าววิทยาคม 
5 จามเทวี บ้านแป้นพิทยาคม 
6 หริภุญชัย ป่าตาลบ้านธิพิทยา 
7 ศรีวิชัย แม่ตืนวิทยา 

 

 โดยบูรณาการกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การนิเทศชั้นเรียน และ 
การพัฒนาเครือข่ายครูผู้นิเทศ 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. สร้างความเข้าใจและวางแผนการคัดเลือกโรงเรียนแกนน าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 
อย่างน้อย 7 โรงเรียน(ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด)  

2. ด าเนินการโดยบูรณาการกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การนิเทศ 
ชั้นเรียน  
          3. ส่งเสริมให้โรงเรียนแกนน า/กลุ่มเป้าหมายด าเนินการพัฒนานวัตกรรมหรือผลงานการปฏิบัติที่ดี 
 4. ส่งเสริมโรงเรียนให้พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนส าหรับการจัดการเรียน 
การสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล (Online) ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการผลิตสื่อ/คลิปการสอน
เผยแพร่ผ่าน YouTube หรือช่องทางต่าง ๆ 
  5. นิเทศติดตาม ผ่านกระบวนการนิเทศชั้นเรียนและติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 



                                                                                    รายงานประจ าปี  2563  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

 
45 

 14. โครงการพัฒนาการนิเทศ 
 
ความเป็นมา 
  การนิเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมให้มี  
การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงวิธีสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นอยู่กับบุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงาน
และพัฒนางานด้านการเรียนการสอนตลอดเวลาและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของแต่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้ง สนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียนและ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ ด้านการจัด 
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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 
การอ่านจัดเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคนในสังคมไทย การอ่านท าให้

เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้งช่วยในการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินชีวิตโดยพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต  การอ่านจึงมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง 2 ประการ  

คือ ประการแรกส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  กล่าวคือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน ประการที่สองมีความส าคัญต่อการเรียน  เพราะการอ่านเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมทั้งหลาย 
ในการเรียนการสอน และมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จ  อันส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
หากเริ่มต้นดีรากฐานการอ่านของเด็กก็จะดีด้วย  

การสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องส าคัญ  เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาหาความรู้ควบคู่กับทักษะอ่ืน การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาสติปัญญาของคน
ในสังคม การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง ๆ รวมทั้ง
ช่วยในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต การอ่านจึงมีความส าคัญต่อเด็กและเยาวชน
เป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย  การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระ 
ยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความสนใจ  การขาดแรงจูงใจ
และแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานที่  ดังนั้น  การอ่าน
หนังสือจนเกิดเป็นนิสัย  จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  ให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถ
และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติ  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วขึ้นและท าให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน 
          ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียน  
มีนิสัยรักการอ่าน (ร้อยละ 85) 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม
รักการอ่าน 

  2. พัฒนาเว็บไซต์รักการอ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการอ่านแก่โรงเรียนในสังกัด 
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 16. โครงการ พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ส าหรับข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019     
(COVID-19) ได้เปลี่ยนรูปแบบ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนจ านวนมากทั่วโลก ไม้เว้นแม้แต่การพัฒนาตนเอง 
ที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์แทน เพ่ือไม่ให้การพัฒนาของตนเองต้องหยุดชะงัก  
โดยสามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ตามเวลาที่สะดวก หรือว่างจากการปฏิบัติงาน และ 
ท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการศึกษา พร้อมรับเกียรติบัตร 

ผลการด าเนินงาน 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดท าแบบทดสอบออนไลน์ จ านวน 17 
แบบทดสอบการเรียนรู้ (เดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2563) และได้ด าเนินการจัดท าเกียรติบัตร “ผู้ออกแบบ
การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์” ให้กับบุคลากรในสังกัด ที่ได้จัดท าแบบทดสอบออนไลน์และได้น าขึ้นเว็ปไซต์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
  2. บุคลากรที่เรียนรู้บทเรียนทางออนไลน์ เมื่อเข้าเรียนรู้และท าแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถ
ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองจากเว็ปไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 (E-Certificate) 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้จัดท าเกียรติบัตรส าหรับบุคลากรในสังกัด                 
“เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองด้วยการท าแบบทดสอบออนไลน์” ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 
2563 ตามเกณฑ์เกียรติบัตร  ดังนี้ 
       - ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 1 – 5 ฉบับ อยู่ในระดับดี  จ านวน 2,605  คน  

     - ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 6 – 10 ฉบับ อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  1,471  คน 
      - ได้รับเกียรติบัตร จ านวน 11 ฉบับ ขึ้นไป อยู่ในระดับดีเยี่ยม จ านวน  1,620  คน    

 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center : HCEC) ประจ าจังหวัด ในการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English        
Literacy) และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานในสมรรถนะ   
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 17. โครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 
 

ความเป็นมา 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ด้วยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ า ได้มีโอกาสเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี  และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 มีนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จ านวน 9 ราย 
 
ผลการด าเนินงาน 
   1 .นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้รับเงินทุนการศึกษา
ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 9 คน ๆ ละ 12,500 บาท ได้แก่ นักเรียนของโรงเรียนเมืองมาย-
วิทยา  โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา(จ านวน 2 ทุน) 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และโรงเรียนวชิรป่าซาง โดยโอน 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สาขาที่สะดวกต่อการเดินทางของนักเรียนทุนแต่ละราย ส าหรับการเบิกถอนเงินให้เบิกใช้
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อการศึกษาเท่านั้น  
   2. นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี  
ตามหลักสูตรและระระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ ในระเบียบวินัย และใช้จ่าย 
เงินทุนการศึกษาอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ออกติดตามนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับครูผู้ดูแล       
  2. ติดตามผลการเรียน โดยการให้โรงเรียนจัดส่งแบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และ  
แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  
  

   

            

 

    

 

 
 
 
 
 
 



                                                                                    รายงานประจ าปี  2563  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

 
49 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

  1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกนั ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

ความเป็นมา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 (ล าปาง-ล าพูน) เห็นถึงความส าคัญของปัญหายาเสพติด 
จึงได้จัดท าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือเป็น 
พลังในการสนับสนุนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ปลอดยาเสพติด อันจะน าสู่การเป็น
ชุมชน สังคมที่ปลอดยาเสพติดต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ในสถานศึกษา และ TO BE NUMBER ONE IDOL จ านวนเงิน 15,000 บาท 5 โรงเรียน แบ่งเป็น 
 1. เข้าร่วมแข่งขันตัวแทนเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL โดยมีนายวทัญญู ธุรี นักเรียน
โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13 เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน และ 
ผ่านเข้ารอบที่ 6 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 
 2. ส าหรับโรงเรียนเพ่ือเข้าร่วมแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ระหว่าง
วันที่ 14-18 กันยายน 2563 กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนเถินวิทยา 2. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  
3. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง และ 4. โรงเรียนล าปางกัลยาณี  
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขันระดับจังหวัด/ภาค/ประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ต้องท าต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
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  2. โครงการ อบรมเชิงปฏบิัติการระบบสารสนเทศ (DMC, EMIS, B-OBEC) สถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

ความเป็นมา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้  
ในการบันทึก ประมวลผลและรายงานข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งระบบ  DMC, EMIS และ B-OBEC 
สามารถช่วยในการท างานด้านข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นผู้รายงานข้อมูลในระบบฯ ดังกล่าว มีความเข้าใจ  
ในหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ (DMC, EMIS,B-OBEC) 
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 
(DMC, EMIS,B-OBEC) ให้บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยประชุมผ่านทางโปรแกรม google hangouts 
meet จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 90 คน และผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจและสามารถรายงานข้อมูล
ได้ครบถ้วน ตามก าหนดเวลา 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศทางศึกษา 
ทราบแนวทางการใช้ระบบและน าข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นประโยชน์ทางการศึกษา 
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  3. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่  10  
และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

ความเป็นมา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น้อมน าพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และพระบรมวงศานุวงศ์อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา มุ่งบูรณาการโครงการที่ มีอย่างหลากหลาย  
ให้มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยทุกโครงการต่างมีเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกันคือมุ่งพัฒนาและส่งเสริม                                                                         
ด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียน และด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและส่งเสริม 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการโครงการโดยใช้กระบวนการวงจรพัฒนา
คุณภาพ ( PDCA ) เพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน ,การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการนิเทศติดตามเพ่ือส ารวจ
ความต่อเนื่องของการด าเนินงาน และการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของโครงการในระดับสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 45 แห่ง ได้รับส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 
10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา 
  2. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก มีความเข้าใจระบบและวิธีการด าเนินงาน
การบูรณาการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึ กษา ในหลวงรัชกาลที่  10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้อย่าง
ถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 100  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของการด าเนินงาน โดยการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ผ่านการนิเทศติดตามชั้นเรียนเป็นประจ าในทุกภาคเรียนตลอดปีการศึกษา 
  2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามโครงการฯ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาตามโครงการฯของแต่ละสถานศึกษา ให้เกิดสัมฤทธิผลในการด าเนินงานเพิ่มข้ึน 
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 4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของโครงการจิตอาสา  
เราท าความดีด้วยหัวใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จ - 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพระราชทาน 904  วปร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ มีจิตสาธารณะ 
ในการช่วยเหลือ พัฒนาชุมชน และพ้ืนที่สาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม  

ผลการด าเนินงาน 
       ในห้วงปี 2563 ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีมาตรการป้องกัน
วิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยไม่ให้จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาเป็นกลุ่มใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้อนุมัติปรับเปลี่ยนเป็นจัดหาวัสดุเพ่ือท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค สบู่  
เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัดร่วมกันด าเนินกิจกรรมจิตอาสา  
ท าความสะอาดส านักงานตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดโครงการจิตอาสาเป็นการต่อเนื่อง เพ่ือสร้างจิตส านึกในการท าความดี และ
การมีจติสาธารณะให้แก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
 
ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ได้จัดท าโครงการการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด าเนินการไปตาม
ทิศทางและเป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ที่ส่งเสริมมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
โดยเครือข่ายการนิเทศ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส่งผล
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ด้านวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ปรับกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 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 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  1. โครงการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” 
 

ความเป็นมา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตระหนักเห็นว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ ประพฤติตนดี ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและเป็นที่รักใคร่ชื่นชมจากบุคลากรด้วยกัน  
ด้วยการให้รางวัลตอบแทนหรือการประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไปนั้น จะเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้นทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร 
ท่านอ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีกิจกรรม มอบรางวัลบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา บุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  1. บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

1.1 นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
1.2 นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
1.3 นางดาววรรณ  สินธุบุญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
1.4 นางอมรพรรณ  อินทร์ต๊ะสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
1.5 นางสาวอริญา  วงศ์ชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
1.6 นางสาวระพีพันธ์  กันธิมา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
1.7 นายสุทัศชัย  จันโท  พนักงานราชการ ช่วยราชการ 

 2. บุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
     2.1 นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
     2.2 นางสาวสุวล ี  สาค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

2.3 นางสาวบุษยา  ฟองสม  ลูกจ้างชั่วคราว  
 3. บุคคลดีเด่นด้าน “Star Service Awards” ได้แก่ 

3.1 นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3.2 นางนิธิวดี   วีเกต  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
3.3 นางสาวจุฑามาศ  วงศ์ชัยบุตร ลูกจ้างชั่วคราว 

แนวทางการพัฒนาต่อไป  

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป 
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  2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สาม(ภาษาจีน) 

ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาที่สาม 
(ภาษาจีน) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ที่บ่งบอกถึงทักษะการใช้ภาษาที่สามเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาจีน และเป็นการตอบสนองนโยบาย  
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการประชุมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ของครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล ดังนี้ 
  1. ครูผู้รับผิดชอบภาษาจีนในโรงเรียนที่เปิดสอน จ านวน 40 คน ตระหนัก และได้รับแนวทาง 
การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษา ร้อยละ 100 
  2. ครูผู้รับผิดชอบภาษาจีนในโรงเรียนที่เปิดสอนจ านวน 40 คน ทราบแนวทางส่งเสริมการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 

 

 

 

 
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. การจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง 
 2. การจัดอบรมด้านการพัฒนาสื่อการสอนภาษาจีนให้ทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน     
ในยุคปัจจุบัน 
 3. การสนับสนุนครูผู้สอนภาษาจีนในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาจีนอย่างเป็นระบบ 
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 3. โครงการการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  
ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ที่ไม่ได้ 
เข้ารับการอบรม และการนิเทศ ก ากับ ติดตามเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
อย่างเป็นระบบ 
 

ความเป็นมา 
  โครงการอบรมพัฒนาครูแกนน าด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค
ของ สพฐ. ได้สิ้นสุดลงในรุ่นที่ 20 ซึ่งยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตามโครงการดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  จึงได้จัดท าโครงการขยายผลโครงการ
พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค  (Boot Camp) ส าหรับครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม และนิเทศติดตาม เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษก าหนดกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม แต่ในช่วงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  จึงได้ด าเนินการเพียงระยะ
เดียวคือ  การอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม 
เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17 ของเป้าหมายในการพัฒนา มีผลการพัฒนาดังนี้  

1. ครูมีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื ่อง Classroom Language & Giving Instruction หลังการอบรม  
อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ  88.6  

2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง Lesson Planning & Activity Cycle หลังการอบรม อยู่ในระดับ
มาก - มากที่สุด ร้อยละ  85.7 

3. ครูมีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื ่อง CLT & Grammar Teaching หลังการอบรม อยู่ในระดับมาก -  
มากที่สุด ร้อยละ  85.7 

4. ครูมีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื ่อง Teaching Receptive Skills หลังการอบรม อยู่ในระดับมาก -  
มากที่สุด ร้อยละ  77.2 
  5. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื ่อง Teaching Integrated Skills หลังการอบรม อยู่ในระดับมาก -  
มากที่สุด ร้อยละ  88.6 

6.  คร ูม ีความรู ้ ความเข ้า ใจ ในเรื ่อง  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. จัดท ามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู 

 
 4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 

 

ความเป็นมา 
  เพ่ือเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชนพิการจ าเป็นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบของการเรียนร่วม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึง
การศึกษาอย่างทั่วถึง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ 5 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) บริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ 2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ และบุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย 3) สนับสนุนให้มีการวิจัยทางการศึกษาพิเศษเพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาเรียนรวมให้มีคุณภาพ 4) จัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียน 5) นิเทศ ก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 จุด ๆ ละ 1 วัน ได้แก่ จุดที่ 1 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ดังนี้ 
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  กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
    - การคัดกรองเด็กพิการ 
    - การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
    - การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) 
  สถานที่ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 45 โรงเรียน รวมจ านวน 90 คน คณะด าเนินงาน จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
  กิจกรรมที่ 2 การสรุปผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
เด็กนักเรียนเรียนรวม 

 

 

 

 

 5. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการมีงานท า 
 

ความเป็นมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ือการมีงานท า เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
จัดท าหน่วยงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ที่วัดผลความถนัดทางสาขาวิชาพัฒนา
แผนการเรียนโครงงาน/ การศึกษาค้นคว้าอิสระและให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมรองรับ  
กลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง น าไปใช้จริง  
ในชุมชน 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เพ่ือการมีงานท าระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมปันเจิง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร และครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
โรงเรียนในสังกัดจ านวน 100  เพ่ือวางแผนการเตรียมนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่เส้นทางอาชีพรองรับ  
ความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ระดับจังหวัด  โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย, โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน, โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ให้ความรู้แก่ครูในหั วข้อเรื่อง 
ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติสู่โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า, รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท ากรณีตัวอย่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และการจัดท า 
รายวิชาเพ่ิมเติมรูปแบบฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น  โดยให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 35 จัดท าโครงงานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของแต่ละโรงเรียนส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 35 เพ่ือรวบรวมเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 และได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดล าปาง เครือข่ายมัธยมศึกษา
จังหวัดล าพูน ศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดล าปาง  และศูนย์แนะแนวประจ าจังหวัดล าพูน  เพ่ือสนองนโยบาย 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 

    ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
จัดท าหน่วยงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 
   

 

 

 

 6. โครงการ พัฒนาระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
             แบบออนไลน ์

ความเป็นมา 
         จากผลการประเมินการศึกษาไทยในระดับต่าง ๆ จะพบสิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ทันกับ  
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruptive Innovation การที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ด้วยการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ฝ่ายเดียว คงยังไม่พอ สื่อ นวัตกรรมจึงมีส่วนส าคัญยิ่ง ในทางปฏิบัติ โรงเรียนและ
คณะครูได้มีการผลิตสื่อนวัตกรรมที่ทรงคุณค่าจ านวนมาก แต่ยังขาดการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ด้ว ยเหตุนี้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์ขึ้น 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ แบ่งปันเกิดการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง อันจะเป็นการเตรียมเยาวชนให้เกิดการพัฒนา
ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป 

       ผลการด าเนินงาน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

มีระบบการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมแบบออนไลน์ จ านวน  
1 ระบบ โดยได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด 
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 35 
ส่งผลงานด้านสื่อนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ
เผยแพร่ในระบบ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อันจะส่ งผลต่อการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษา 
โดยกว้างขวาง 
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แนวทางการพัฒนาต่อไป 

 1. จัดท าคู่มือการใช้ระบบส าหรับโรงเรียนและบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
  2. เชิญชวนสถานศึกษาเข้าใช้งานระบบ ซึ่งได้จัดท าระบบรองรับการใช้งานทุกโรงเรียน จะท าให้โรงเรียน 
มีแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านสื่อ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จ ฯลฯ 

  3. น าผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ระบบมาปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  4. พัฒนาระบบให้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงเจ้าของผลงาน หรือโรงเรียนทราบเมื่อมีผู้แสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จทราบเพ่ือการตอบค าถามหรือการสื่อสาร  
อ่ืน ๆ 

 7. โครงการการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 

ความเป็นมา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีความตระหนัก และเห็นความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าว 
จึงจัดให้มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสังกัด โดยคัดเลือกจากโรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
และครู ต าแหน่งครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ 
และระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring) เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะน าครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็น
ครูยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ บทบาทของผู้เรียนเรียนรู้โดยการ  
ปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบร่วมกัน และเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 ข้อที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย 
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม 
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 25 - 26 
กรกฎาคม 2563  
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 ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระหว่างวันที่ 
25 - 26 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านได้แก่ 1. นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ ช่วยปฏิบัติราชการหน่วยศึกษานิเทศก์ 2. นางหัทยา เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ 3. นางนิศากร  สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติ (On the Job Training) 
      ซึ่งมีรายการปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมภาคปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียน 
      - วางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก/ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก/จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
ในชั้นเรียน 
  2. ส่งงานเอกสารระยะที่ 2 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2563ประกอบด้วย  
      - หนว่ยการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วย 
      - แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผนซึ่งควรออกแบบให้สอดคล้องกับแบบตรวจสอบ
หน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (หน้า 40,43)  
  3. หน่วยฝึกอบรมตรวจสอบหน่วยการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  
  4. กิจกรรมสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียนโดยหน่วยฝึกอบรม 
  5. ผู้เข้ารับการอบรมบันทึกสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้เสนอต่อหน่วยฝึกอบรม 
  6. ผู้เข้ารับการอบรมรับการติดตามจากหน่วยฝึกอบรม 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 สนับสนุนส่งเสริมการเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นครู
ยุคใหม่เปลี่ยนแปลงจากบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ จาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับบทบาทของผู้เรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เรียนรู้แบบร่วมกัน และเรียนรู้  
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงกา รพัฒนาครู 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง 
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 8. โครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสร้างความส าเร็จในการท างานและ  
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
การประกอบอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ 
ทุ่มเท และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างความส าเร็จ 
ในการท างาน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้มีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพ เป็นการ
สร้างขวัญ ก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีท าคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ  

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างความส าเร็จ  
ในการท างาน และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 24 กันยายน 
2563 ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  

        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 389 คน มีการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สามารถพัฒนาทักษะการท างานให้มีคุณภาพ และมีขวัญก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงาน 

        2. ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 97 คน 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ส่งเสริม และสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ  

การท างานให้มีคุณภาพ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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 9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สพม.35  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
มีบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนในการ จัด
การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้จัดให้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีทัศนคติที่ดีในการท างาน  
มีความรู้และเข้าใจในการบริหารงานของตนเองและของทีมงาน สามารถใช้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ท างาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 6 ครั้ง ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ส่งผลให้พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 
จ านวน 15 คน มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานของตนเองและของทีมงาน
สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพในการท างานของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

เพ่ือให้พัฒนาให้ได้ตรงตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

  10. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น                       
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ความเป็นมา 
  ครู คือ บุคลากรที่มีความส าคัญที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย การพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ครูจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความเสียสละ 
ทุ่มเท ตลอดจนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ผู้ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้มี 
วิชาความรู้ สามารถส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น ต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

  ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูสายผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี ผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  370 รางวัล  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  สนับสนุนให้มีการบูรณาการร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาประจ าจังหวัด และสหวิทยาเขต ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11. โครงการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและคู่มือการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 (Pre O-NET) 
 

ความเป็นมา 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีนโยบายการด าเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการน านโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ รวมทั้งบรรลุผล  
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริงเพ่ือเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 
               จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในปีการศึกษาที่ผ่านมายังมีโรงเรียน
ส่วนใหญ่ที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้
จัดท าโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าข้อสอบมาตรฐานและจัดท าคู่มือการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ในปีการศึกษา 2563 ขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีข้อสอบเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน  45 โรงเรียน  จ านวน 9 
วิชา ดังนี้  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
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ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5,786 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
4,659 คน โดยนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง/จุดอ่อนด้อย ตามโครงสร้างข้อสอบ 
(Test Blueprint) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
พร้อมรับการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 

 

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 หลังจากด าเนินการจัดสอบ  ตรวจ  วิเคราะห์ และประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2563 ต่อไป ในแต่ละระดับนั้น  
ควรด าเนินการดังนี้ 
  ระดับผู้เรียนรายบุคคล 
  ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคลที่สะท้อนถึงความสามารถของผู้เรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้  
มาตรฐาน/ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ประเมิน และแจ้งให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคล  ถึงจุดเด่น - จุดด้อย  
ที่ต้องเร่งพัฒนา และปรับปรุง เพ่ือให้ผู้เรียนน าผลไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง 
  ระดับการเรียนการสอนของครู 
  ครูผู้สอนน าผลการวิเคราะห์รายบุคคล และภาพรวมของโรงเรียน เปรียบเทียบผลการประเมินของตน  
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาของแต่ละมาตรฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง  
การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผนยกระดับ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
  ระดับสถานศึกษา 
  โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวมของโรงเรียน  ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ติดตาม  นิเทศ เพ่ือส่งเสริม 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ใช้เป็นสารสนเทศในการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 ในเดือนมกราคม และมีนาคม 2564 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ความเป็นมา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35   ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้โรงเรียนน ามาตรฐานการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning Standards) ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา โดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้มาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใช้มาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพ่ือต่อยอดรองรับการพัฒนาบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้รับ

อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกิจกรรม
จัดการประกวดแข่งขัน การประกวดสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือสนับสนุนการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ของครูในสังกัด และจัดเก็บผลงานสื่อ 
ไว้เป็นคลังสื่อของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ผลจากการด าเนินงาน ครูในสังกัดมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นและอยากให้มีการสนับสนุนต่อไป 
โดยครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 ที่รับการพัฒนาสามารถพัฒนา 
สื่อการเรียน การสอน มีความรู้ ความสามารถในการบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสร้างสื ่อ 
ด้วยเครื่องมือ และเทคนิคที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ได้   

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูในสังกัดได้มีการพัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมความรู้

และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน มอบรางวัลให้ตามความเหมาะสม ต่อไป 
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 2. โครงการติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 

ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคลที่ส าคัญประการหนึ่ง   
คือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส าคัญ คือ การให้
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการศึกษาและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้จัดโครงการติดตามการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน พบว่า สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและ  
มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด แบบมุ่งเป้าที่ตัวผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 

 2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
 

 
   

 
 
 
 
 

  3. โครงการ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากรที่จ ากัด 

ความเป็นมา 
  ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ยังมีความเหลื่อมล้ า  
ในความพร้อมทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะมีครูไม่ครบสาขาวิชา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินงานตามภารกิจหลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดท าโครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากร 
ที่จ ากัด เพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู รวมทั้ง  ส่งเสริมให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวน 2 รายวชิา 1. จ านวน 4 รายวิชา 
2. โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จ านวน 6 โรงเรียน (วชิาละ 3 
โรงเรียน) 

2. โรงเรียนที่ร่วมโครงการ จ านวน 7 โรงเรียน 

3. ครู จ านวน 10 คน 3. ครู จ านวน 15 คน 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. น าข้อค้นพบจากการด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2563 ไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือจัดท าโครงการ  
ในปีงบประมาณ 2564 
  2. ส่งเสริมการน ารูปแบบ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากร 
ที่จ ากัด ให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนทั่วไป ได้น าไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือสอนเสริม หรือจัดการเรียนการสอน  
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นต้น 
  3. เผยแพร่รูปแบบ แนวทางในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากรที่จ ากัด  
ให้โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนทั่วไป ได้น าไปปรับประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือครูไม่ครบ  
สาระการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 
 
 

 
 
 
 

 

  4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ 

ความเป็นมา 
โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 คณะท างาน  
สานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและ  
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะท างานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพ 
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วิชาชีพ ร่วมกับ และ  E5 การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กรหลัก 
2 แห่งด าเนินการร่วมกับคณะท างานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดท าโครงการ 
โรงเรียนประชารัฐ และจัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ระหว่าง 
ภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา 
ของประเทศไทย  

เพ่ือให้การพัฒนาโครงการ โรงเรียนประชารัฐ ด าเนินการไปตามทิศทางและเป้าหมายของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ
บริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาให้สัมพันธ์สอดคล้องกับทิศทางตามจุดเน้น นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน และระบบ 
ฐานขอ้มูล 
  2. ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ    
  3. ครูได้รับความรู้และประสบการณ์การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  4. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีความรู้คู่คุณธรรม  
  5. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียนให้มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐาน

โรงเรียนประชารัฐ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนในโครงการ  
3. สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและด าเนินการส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผล 

และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนประชารัฐมีมาตรฐาน 
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 5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับมัธยมศึกษา 

ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 ได้ขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  
โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล  จ ำนวน  21  โรงเรียน ในส่วนจังหวัดล ำปำง มี 13  
โรงเรียน  จังหวัดล ำพูน  จ ำนวน  8  โรงเรียนซึ่งมีควำมมุ่งหมำยในกำรพัฒนำโรงเรียน นักเรียน ให้ได้รับกำรศึกษำ
ที่เท่ำเทียม สำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น มีทักษะชีวิต และทักษะอำชีพ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจและร่วมเข้ำมำช่วยพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 35 

ผลการด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน  21 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล ส่งผลงำน Best  Practices และได้รับผ่ำนกำรคัดเลือก  
  2. โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 21 โรงเรียน มีโอกำสพัฒนำยกระดับ
คุณภำพเป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำที่ก ำหนด 
  3. โรงเรียนที่เข้ำโครงกำรฯ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35  ได้รับควำมร่วมมือ 
จำกชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  เปิดโอกำสให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯได้ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมที่ สพฐ. ก ำหนดได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ควรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มศักยภำพ ของแต่ละกิจกรรมที่ สพฐ  ก ำหนด เช่น 
 กิจกรรม 1  โรงเรียน 1 นวัตกรรมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  กิจกรรม 2  กำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำมโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  กิจกรรม 3  กำรจัดท ำหลักสูตรต่อต้ำนทุจริต กำรประเมิน  ITA 
  กิจกรรม  4  โครงกำรโรงเรียนสุจริตในสถำนศึกษำ 
  กิจกรรม 5  กำรวิจัยโรงเรียนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
  กิจกรรม 6  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
  กิจกรรม 7  กำรพัฒนำภำวะผู้น ำและสร้ำงควำมตระหนักของผู้บริหำรโรงเรียน 
  กิจกรรม 8  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่เข้ำโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
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  6. โครงการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

ความเป็นมา 
  กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศให้กำรเปิดภำคเรียนของสถำนศึกษำในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 โดยให้
สถำนศึกษำจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจำกกำรระบำดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ำมกลำงควำมวิตกกังวลของทุกฝ่ำยต่อควำมเสี่ยงในกำรแพร่ระบำดของโรค  
ในระลอกท่ีสอง 
  ส่วนปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น นับได้ว่ำ เป็นปัญหำที่มีควำมส ำคัญและเป็นปัญหำที่ควรได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงเร่งด่วนทั้งในประเทศไทยและนำนำประเทศ เนื่องจำกปัญหำกำรตั้งครรภ์ดังกล่ำวนั้น  นอกจำกจะส่งผล
กระทบต่อตัววัยรุ่นเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชำติ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จึงจัดโครงกำรประชุมครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัย
โรงเรียนเพ่ือกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
 

ผลการด าเนินงาน 
  จำกกำรด ำเนินกำรกิจกรรมตำมโครงกำรประชุมครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนเพ่ือกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ณ ห้องประชุมปันเจิง ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 พบว่ำ ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรประชุม  เห็นว่ำ
กิจกรรมในหัวข้อวิธีป้องกันกำรระบำดของเชื้อ COVID – 19 ในสถำนศึกษำ รวมถึง วิธีกำรจ ำแนกผู้ต้องสงสัย 
ติดเชื้อและกำรด ำเนินกำรหำกพบผู้ต้องสงสัยตรงกับควำมต้องกำรของงำนอนำมัยโรงเรียนในห้วงเวลำปัจจุบัน  
อยู่ที่  ( x =4.52 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก เป็นองค์ควำมรู้ที่ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนสำมำรถน ำไปใช้  
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำรในสถำนศึกษำได้อยู่ที่   ( x =4 .57 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมำก  เทคนิคของวิทยำกร 
มีควำมน่ำสนใจอยู่ที่ ( x =4.22 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่ำกิจกรรมในหัวข้อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
วัยรุ่นเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะชีวิตตรงกับควำมต้องกำรของงำนอนำมัยโรงเรียนในห้วงเวลำปัจจุบัน อยู่ที่ ( x =4.41 ) 
ซึ่งอยู่ในระดับดี เป็นองค์ควำมรู้ที่ครูผู้รับผิดชอบงำนอนำมัยโรงเรียนสำมำรถน ำไปใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
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 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดระยะห่ำงของกำรด ำเนินกำรประชุมตำมสถำนกำรณ์ 
อยู่ที่ ( x =4.41 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี มีควำมพึงพอโดยรวมต่อกำรประชุมอยู่ที่ ( x =4.46 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี  
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
           ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมงำนอนำมัยโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
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นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1. โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
เพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

ความเป็นมา 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ในครำวกำรประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2561  

ให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำยใต้ 
“โครงกำรท ำควำมดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
ภำครัฐ” เพ่ือให้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยมีประสิทธิภำพและง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมำย
ให้ทุกหน่วยงำนภำครัฐ ด ำเนินกำรพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2561 และก ำหนดเป็นตัววัด
ประสิทธิภำพของหน่วยงำนภำครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีโรงเรียนในสังกัด 
จ ำนวน 45 โรงเรียนและเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชนที่มำ
ติดต่อรำชกำร เป็นจ ำนวนมำก ประกอบกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขต จัดให้มีระบบกำรคัดแยกขยะและกำรแก้ปัญหำขยะตำมบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
อย่ำงยั่งยืน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำส ำนักงำนน่ำอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องปรับปรุงพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมรวดเร็ว ลดค่ำใช้จ่ำย ลดปัญหำขยะ ท ำให้เกิดภำพรวมที่ดี  
เน้นควำมพึงพอใจของผู้มำใช้บริกำร สถำนที่สวยงำม สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย    
 

ผลการด าเนินงาน 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จ ำนวน 65 คน ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรบริหำรจัดกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  ในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน บุคลำกร
ในสังกัดมีจิตส ำนึก ส่งเสริมบรรยำกำศในกำรท ำงำนมีควำมสุข ส่งเสริมในด้ำนบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ อันจะส่งผล
ให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย             

 

 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีจิตส ำนึกรัก 
ในสิ่งแวดล้อม และมีกำรบริหำจัดกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 
 



                                                                                    รายงานประจ าปี  2563  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

 
73 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  1. โครงการทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2562 

ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นองค์กรหลัก 
มีภำรกิจจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร 
และบุคคลผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำในสังกัด 
ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส่วนกลำง 
และปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสถำนศึกษำ 
จ ำนวนมำก  
 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนเป็นกำร
กระตุ้นให้บุคลำกรทุกต ำแหน่ง ทุกสำยงำนและองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงกำรประกวด
รำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับ
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้อย่ำงดี มีผลงำนที่เป็นรูปธรรม และเชิงประจักษ์สำมำรถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนเป็นกำรกระตุ้นให้บุคลำกรทุกต ำแหน่ง ทุกสำยงำน และองค์กรไปสู่
เป้ำหมำยที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น จึงส่งผลงำนเสนอรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
  ผลกำรประกวดและแข่งขัน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้เป็นตัวแทนระดับภำค 
ไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ และได้รับรำงวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ส่งผลงำนประกวดและแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง 
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  2. โครงการการติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

ความเป็นมา 
   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 35 เป็นองค์กรที่รับผิดชอบบริหำรจัดกำรศึกษำภำยใน
เขตพ้ืนที่ให้สถำนศึกษำ นักเรียนครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และของหน่วยงำนต้นสังกัดมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง  
ส ำหรับกำรน ำข้อมูลไปพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
      ดังนั้น  กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้เสนอโครงกำรกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
เพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็นกำรติดตำม 
ประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน  
และโรงเรียนในสังกัดต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
 

      ผลการด าเนินงาน 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีรำยงำน 

     ประจ ำปี 2562 เพ่ือเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562  
     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีกำรรำยงำนผล 

     กำรบริหำรจัดกำรส ำนั กงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำยุทธศำสตร์ตั วชี้ วั ด 
     ตำมแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 
     งบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1/ 2563 และ 2/ 2563) ครบทุกตัวชี้วัดและ 
     ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

       3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครบทุกไตรมำส 

แนวทางการพัฒนาต่อไป  

           ส่งเสริม และสนับสนุน ให้บุคลำกรในส ำนักงำนพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัดไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนต่อไป  
เพ่ือบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
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 3. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่รับผิดชอบสถำนศึกษำในระดับมัธยมศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดล ำปำง และ
จังหวัดล ำพูน จ ำนวน 45 โรงเรียน  เพ่ือให้บริหำรจัดกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
เป็นไปในแนวทำง และทิศทำงเดียวกัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จึงได้จัดให้มีโครงกำร
ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินงาน 
  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 
ได้รับทรำบนโยบำย แนวทำง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ และได้ร่วมปรึกษำหำรือ  
ในข้อรำชกำรร่วมกัน และปฏิบัติรำชกำรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

 

 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมปรึกษำหำรือในข้อรำชกำรร่วมกัน เพ่ือได้รับทรำบแนวทำง 
กำรพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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  4. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ความเป็นมา 
 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้กระจำย

อ ำนำจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณ 
เพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำร จ ำเป็น ขำดแคลนของโรงเรียนและส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ พบว่ำ กำรจัดท ำค ำขอตั้ง กำรบริหำร
งบประมำณของบำงโรงเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งงำนไม่ทันตำมก ำหนด 
และผู้รับผิดชอบขำดประสบกำรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดตั้ง 
จัดสรรและกำรบริหำรงบประมำณเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อกำร
พัฒนำกำรศึกษำ จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดตั้ง จัดสรร
และกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่งบประมำณของโรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 45 โรงเรียน จ ำนวน 73 คน จ ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวำคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 9 ธันวำคม 
2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.เขต 35 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ
และกำรบริหำรงบประมำณ  

2. ประชุมคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 4 ครั้ง  เพ่ือร่วมกันพิจำรณำค ำขอ 
ตั้งงบประมำณของโรงเรียนในสังกัด และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35  

3. ประชุมคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือติดตำมกำรบริหำรงบประมำณของส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทุกไตรมำส รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 6 ครั้ง 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. กำรจัดประชุมชี้แจงกำรขอตั้งงบประมำณ ทำงไกลผ่ำนช่องทำงออนไลน์  

  2. เปิดโอกำสให้โรงเรียนทุกโรงเสนอค ำขอตั้งงบประมำณผ่ำนระบบที่สพฐ.ก ำหนดให้ใช้ เพ่ือควำมถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันตำมก ำหนดเวลำในกำรจัดส่งข้อมูล   
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  5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ความเป็นมา  
กำรเกษียณอำยุรำชกำร คือกำรออกจำกต ำแหน่งหรือหน้ำที่ 

กำรงำน เมื่ออำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งภำยหลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร 
แล้ว มีสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิกำรที่พึงมีพึงได้ ตำมพระรำชบัญญัติ 
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำช- 
บัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 และระเบียบกระทรวง 
กำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กอปรกับ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรขอรับและกำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 สำมำรถให้ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร สำมำรถ  
ยื่นค ำขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญฯ ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดล่วงหน้ำ ได้เป็นเวลำ 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอำยุ  
ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำผู้เกษียณ อำยุรำชกำรได้รับบ ำนำญ 
ต่อเนื่องกับเงินเดือนในเดือน ตุลำคม 2563 โดยไม่ต้องรอค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนค่ำจ้ำง ณ วันที่ 1 
เมษำยน หรือ 30 กันยำยน 2563 แต่อย่ำงใด เนื่องจำกสำมำรถยื่นขอรับเงินเพิ่มได้ในภำยหลัง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ในฐำนะหน่วยเบิกจ่ำยต้นสังกัด เพ่ือเป็นกำรดูแล 
เอำใจใส่ ให้ควำมส ำคัญและสนใจ จึงเห็นควำมจ ำเป็นที่จะจัดให้มีกำรประชุมชี้แจง ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
อันพึงได้ เพ่ือกำรวำงแผนภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำร และขณะเดียวกันเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยน
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมกับกำรกรอกข้อมูลในแบบค ำขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ บ ำเหน็จรำยเดือน 
เงินกองทุน กบข. ผ่ำนระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ e – filing  (Pension’s 
Electronic filing) ซึ่งสืบเนื่องจำกกำรเข้ำสู่ระบบจ่ำยตรงเงินเดือนตั้ งแต่เดือนมกรำคม 2560 กรมบัญชีกลำง
ก ำหนดให้ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ยื่นค ำขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญฯ ด้วยตนเอง  

ผลการด าเนินงาน 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  

อันพึงมีพึงได้ และสำมำรถน ำไปวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินภำยหลังเกษียณอำยุรำชกำรได้ 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำสำมำรถกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 

ในแบบค ำขอรับเงินบ ำเหน็จ-บ ำนำญ บ ำเหน็จรำยเดือน เงินกองทุน กบข. ผ่ำนระบบ e-filing ครบตำมเป้ำหมำย 
3. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลและส่งข้อมูลให้ส ำนักงำนคลัง เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อย 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 
 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และลูกจ้ำงประจ ำ  มีควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จ 
บ ำนำญด้วยตนเองผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ e – filing อย่ำงต่อเนื่อง  
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  6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา (Big Data) ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 35 ระยะที่ 3 

ความเป็นมา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีแนวคิดที่จะเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล

สำรสนเทศ จึงก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมกรอบโครงสร้ำง 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อำทิ ข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไป ข้อมูลพ้ืนฐำนงำนบุคคล ข้อมูลพ้ืนฐำน
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ สภำพปัจจุบัน ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก้ไข ซึ่งเป็นเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่  
ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิตอล เข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำและปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้ง  
มีกำรเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้บริกำร  
ได้สะดวกรวดเร็ว  

ผลการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ปรับปรุงระบบพัฒนำบริหำรจัดกำรศึกษำ (Big Data) 

โดยขยำยพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลบน website และปรับปรุงระบบอุปกรณ์ส ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ให้สำมำรถบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้กำรสอนทำงไกล เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 45 โรงเรียน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 ปรับปรุงแก้ไขระบบกำรท ำงำนที่ยังไม่สอดคล้องกับกำรท ำงำนของโรงเรียนเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำร
ด ำเนินงำนและวำงแผนศึกษำระบบใหม่เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพส่งผล  
ต่อคุณภำพทำงกำรศึกษำของนักเรียน 
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  7. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ความเป็นมา 
          ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือเป็นหลักในกำรเทียบเคียงส ำหรับ
สถำนศึกษำ และมีกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ  
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ มีกำรประเมินผล ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินกำรคุณภำพกำรศึกษำ  
และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่ต้นสังกัดเป็นประจ ำทุกปี  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จึงได้จัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สถำนศึกษำมีระบบ  
กำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง  

ผลการด าเนินงาน 
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ และกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี 
โรงเรียนล ำปำงกัลยำณี และวันอังคำรที่ 30 มิถุนำยน 2563 ณ ห้องประชุมเจ้ำหลวง โรงเรียนจักรค ำคณำทร 
จังหวัดล ำพูน ส่งผลให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท ด้ำนประเภท  
ขนำดและพ้ืนที่ จ ำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
  2. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 45 แห่ง ได้รับ 
กำรติดตำมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
  3. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report: SAR) ในเวลำที่ก ำหนดจ ำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
  4. สถำนศึกษำที่ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (Self – Assessment Report: SAR)  
ในเวลำที่ก ำหนด โดยมีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนต้นสังกัด จ ำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
  5. สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำภำพรวมระดับดีขึ้นไปจ ำนวน  45 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100  
  6. สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก รอบสี่ จ ำนวน 17 แห่ง และมีผลกำรประเมินจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) แต่ละด้ำนระดับดีขึ้นไป จ ำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
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แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และวิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก    

  2. สนับสนุนกำรพัฒนำกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และกำรเขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  3. สร้ำงควำมตระหนักในกำรประเมินระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกให้แก่ผู้บริหำร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
 

  8. โครงการอบรมหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงนิ  
บัญชี และพัสดุ 

 

      ความเป็นมา  
               จำกกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ 
     ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
      เขต 35 จ ำนวน 45 โรง พบว่ำ ยังมีปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำร 
      กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำย และกำรจัดท ำบัญชีที่ยังล่ำช้ำ 
      ไม่เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร ทั้งนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งสถำนศึกษำ 
      ในสังกัดยังขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำย 
      และข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ อีกทั้ง 
      ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหำคม 2560 เป็นต้นไป 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและระเบียบกระทรวง 
กำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 

ดังนั้น เพ่ือให้ทุกสถำนศึกษำถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกันจึงต้องเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เกิดควำมคุ้มค่ำ 
และมีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยให้สถำนศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้ย่ำงมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ รวมทั้งสำมำรถ
น ำเทคโนโลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ 

ผลการด าเนินงาน 
  1. ผู้ เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับระเบียบกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ รวมถึงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
  2. สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณ และเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรเร่งรัด  
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แนวทางการพัฒนา 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย กำรเบิกจ่ำยเงินประเภทต่ำง ๆ และขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนคู่มือ 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
 



                                                                                    รายงานประจ าปี  2563  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

 
81 

  9. โครงการปรับปรุงระบบนิเทศออนไลน์ 
 

ความเป็นมา 
         กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นภำรกิจที่จ ำเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจ ำเป็นต้องอำศัย  
ควำมร่วมมือจำกบุคคลหลำยฝ่ำยในหลำยๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
ได้มีกิจกรรมที่ส ำคัญได้แก่ครูผู้นิเทศ ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรนิเทศกำรศึกษำภำยในโรงเรียน มีกำรสังเกตกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นส ำคัญ ซึ่งต้องรำยงำนผลกำรสังเกตชั้นเรียนในระบบนิเทศออนไลน์ 
 จำกกำรด ำเนินกำรให้มีกำรรำยงำนระบบนิเทศออนไลน์มำ 2 ปีกำรศึกษำ พบว่ำมีควำมจ ำเป็นต้อง
ปรับปรุงระบบให้มีควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรรำยงำนผลกำรนิเทศยิ่งขึ้น นอกจำกนั้นยังมีกำรปรับปรุงเครื่องมือ
กำรสังเกตชั้นเรียนด้วย ส่วนกำรนิเทศภำยใน ยังไม่มีระบบกำรรำยงำนแบบออนไลน์ ดังนั้นเพ่ือให้มีสำรสนเทศ
ด้ำนระบบนิเทศภำยในที่สมบูรณ์ ชัดเจน น ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องได้ ดังนั้นจึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุง
ระบบนิเทศออนไลน์ขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
กำรปรับปรุงระบบนิเทศออนไลน์เชิงปริมำณ มีกำรปรับปรุง 1 ระบบคือ ระบบนิเทศออนไลน์ และ 

มีกำรพัฒนำเพ่ิมอีก 1 ระบบ คือ ระบบนิเทศภำยใน ส ำหรับให้ครูทุกคน จำก 45 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ได้ใช้งำนระบบ ระบบมีควำมพร้อมที่จะให้บริกำรได้ 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1. จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ และอบรมกำรใช้งำนระบบให้กับครูผู้นิเทศ จำกทุกโรงเรียนผ่ำนระบบ
วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ 
 2. ส ำรวจควำมพึงพอใจ สภำพปัญหำกำรใช้งำนระบบเมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 

 3. น ำผลกำรส ำรวจมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                   ระบบสังเกตการจัดการเรียนรู้                                  ระบบนิเทศภายใน 
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 10. โครงการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ความเป็นมา 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ก ำหนดนโยบำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยก ำหนดเรื่องและประเด็น 
กำรตรวจสอบที่ส ำคัญไว้ในแผนกำรตรวจสอบ  ให้สอดคล้องกับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน
ก ำหนดและบูรณำกำรให้สอดคล้องตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ตำมหนังสือด่วนที่สุด 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 ลงวันที่ 11 มีนำคม 2563  โดยให้ครอบคลุมหน่วยงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน สพม.35 ได้จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2563  
โดยก ำหนดกรอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 35 
ได้แก่ กำรด ำเนินงำนตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินตำมระบบกำรบริหำรงบประมำณสถำนศึกษำ กำรส่งเสริม
สนับสนุนควำมรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงำน บัญชี และผู้ตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด ทั้งนี้  เพ่ือให้ 
กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 และสถำนศึกษำ เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล โดยได้เข้ำตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี จ ำนวน 16 โรงเรียน รำยชื่อสถำนศึกษำท่ีตรวจสอบในปีงบประมำณ 2563 มีดังนี้ 
  1. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน 
 2. โรงเรียนจักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพนู 
 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  
 กำรตรวจสอบบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด ร้อยละ 100 โดยใช้กรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  คู่มือกำรตรวจสอบ  
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ของสถำนศึกษำของหน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 35  ซึ่งมีประเด็นกำรตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็น ได้แก่  
 1. กำรตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
 2. กำรควบคุมเงินคงเหลือ  
 3. กำรเก็บรักษำเงิน  
 4. กำรควบคุมกำรรับเงิน  
 5. กำรควบคุมกำรจ่ำยเงิน  
 6. กำรจัดท ำบัญชี  
 7. กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน  
 8. กำรตรวจสอบกำรรับ – จ่ำยประจ ำวัน  
 9. กำรควบคุมเงินยืม  
 10. กำรควบคุมใบเสร็จรับเงิน  
 กำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีประเด็นกำรตรวจสอบ คือ  
  1. กำรตรวจสอบค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร  
  2. ใบส ำคัญและหลักฐำนกำรจ่ำย   
  3. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
  4. กำรบริหำรทรัพย์สิน/กำรควบคุมพัสดุ 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
   น ำผลกำรตรวจสอบมำปรับปรุงและพัฒนำงำนให้มีควำมถูกต้องและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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  11. โครงการ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 

ความเป็นมา 
         กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะเพ่ือควำมเป็นประชำกรที่มีคุณภำพของประเทศและสังคมโลก ตลอดจนสร้ำงเสริม
สมรรถนะในกำรใช้ชีวิตของสังคมแห่งกำรเติบโตทำงเทคโนโลยีและเจตคติของกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต  
(Life Long Learning) นับเป็นพันธกิจ หรือหน้ำที่ส ำคัญ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35  
จึงจัดโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำตำมควำมรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีกำรจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  

ที่มีองค์ประกอบส ำคัญ สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติได้ชัดเจน มีเครื่องมือกำรนิเทศ ติดตำมฯ ที่ครบ 4 ด้ำน 
2. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 โดยมีวำระส ำคัญ คือ กำรให้

ควำมชอบแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
3. มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ครบทั้ง 4 ด้ำน (อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

ของภำคเรียนที่ 1/2563) 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1. น ำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน มำสรุป และรำยงำน 
ให้คณะกรรมกำรฯ ทรำบ และให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรในภำคเรียนที่ 2/2563 
 2. ประชุมคณะอนุกรรมกำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือรำยงำนและให้คณะกรรมกำรฯ  ได้เสนอแนะตลอดจนปรับปรุงแนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ในภำคเรียนที่ 2/2563 
 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้ำน เพ่ือจัดท ำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
ในปีงบประมำณ 2564 
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  12. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
ด้วยกระบวนการวิจัยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ความเป็นมา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้บริหำรจัดกำรศึกษำ  ได้บริหำรจัดกำรศึกษำ 

ตำมนโยบำยของต้นสังกัดและควำมต้องกำรของโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำด้วยกระบวนกำรวิจัยซึ่งเป็นกำรค้นหำค ำตอบของกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบเชื่อถือได้ ดังนั้น เพ่ือให้  
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีคุณภำพและสอดคล้องกับสภำพบริบท  
ควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

  กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม (Network Building and Participatory) เป็นเครื่องมือที่หน่วยงำน
ควรมีเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะพัฒนำคุณภำพและกำรบริหำรกำรจัดกำรให้สูงขึ้น โดยต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรในสังกัด
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส ำคัญ  
ที่สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน อันเป็นเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ยุคใหม่ อย่ำงเป็นระบบร่วมกัน 
  ดังนั้นจึงควรมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และพัฒนำชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพด้วยกระบวนกำรวิจัย  
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและหำแนวทำงในกำรพัฒนำ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
ทุกกลุ่มมีประเด็นร่วมในกำรพัฒนำและได้ก ำหนดแนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ท ำให้เกิดทีมงำนและ

กำรมีส่วนร่วมในกำรกก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนโดยจัดล ำดับควำมส ำคัญและก ำหนดหัวข้อในกำรพัฒนำ
ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

อ ำนวยกำร กำรบริกำรแบบ One stop service เรื่องกำรบริกำรยำนพำหนะ 
บริหำรงำนกำรเงินฯ กำรจัดท ำคู่มือกำรยืมและส่งใช้เงินยืมรำชกำร 
นโยบำยและแผน ระบบสำรสนเทศเรื่องกำรจัดสรรและเบิกจ่ำยงบประมำณ 
บริหำรงำนบุคคล คู่มือแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ กำรรำยงำนผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 

ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล กำรจัดระบบสำนเทศที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
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แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1.  สร้ำงควำมเข้ำใจและวำงแผนกำรท ำกิจกรรมเพ่ือร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำยหรือหัวข้อส ำคัญในกำร
พัฒนำงำนของแต่ละกลุ่ม 
  2.  สนับสนุนให้ทุกกลุ่มด ำเนินกำรในกำรสร้ำงเครือข่ำยและชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพตำมประเด็น 
กำรพัฒนำและปฏิทินที่ร่วมกันด ำเนินกำร เนื่องจำกยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่สวำมำรถด ำเนินกำรได้ให้เสร็จสิ้น 
ในปีงบประมำณ 2563 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 จึงต้องเลื่อนเวลำในกำร
จัดกิจกรรมออกไปตำมล ำดับ  

ดังนั้นในกำรพัฒนำให้เกิดควำมต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล จึงต้องส่งเสริมให้ทุกกลุ่มในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ดังนี้ 
  1. พัฒนำนวัตกรรมหรือผลงำนกำรปฏิบัติที่ดี  ในกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรพัฒนำงำนให้บรรลุ  
ตำมเป้ำหมำยกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลกำรพัฒนำของแต่ละกลุ่ม ฯ 
  3. จัดท ำเอกสำรสรุปผลงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำของแต่ละกลุ่ม ฯ  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  13. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถานศึกษา 4 ด้าน การขับเคลื่อน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาดูงาน 
 

ความเป็นมา 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ โดยมีทั้งมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนปริมำณและด้ำนคุณภำพ ซึ่งครอบคลุม
กลไกกำรบริหำรโรงเรียนตำมขอบข่ำยและภำรกิจกำรบริหำรโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนสำมำรถใช้เป็นคู่มือประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงขึ้น นอกจำกนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ยังสำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนำสู่มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี คุณภำพและ
ประสิทธิภำพตำมบริบทของแต่ละโรงเรียน รวมทั้ง  จะท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ทรำบข้อมูล 
สำรสนเทศ น ำมำสู่กำรวำงแผนสนับสนุนได้ตรงกับควำมต้องกำรที่จะยกระดับคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสูง  
เป็นล ำดับ ๆ ไป 
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ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 4 ด้ำน ตำมมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ สำมำรถน ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัดเจนท ำให้คุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนสูงขึ้น  

แนวทางการพัฒนา 

 บูรณำกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกับโครงกำรอื่นๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 

     

                                                                                                              

 
 
 
 
 

  14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 
 

ความเป็นมา 
   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ได้ด ำเนินงำน  
ตำมภำรกิจและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 ตลอดจนนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และได้ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ ๆ ตำมไตรมำส 
เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
          ดังนั้น เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีรำยงำน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลแสดงถึงผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน แก้ปัญหำและพัฒนำงำนในปี 2564 ให้มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยม-ศึกษำ เขต 35 ได้จัดท ำโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2563  
มีควำมสมบูรณ์และครบถ้วน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีรูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2563 ดังนี้ 

     1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 

    1.2 ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน 

    1.3 ส่วนที่ 3 รำยงำนกำรบริหำรงบประมำณ 

    1.4 ส่วนที 4 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ สพม.35 ปีงบประมำณ 2564 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำน ประจ ำปี 2563 
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 มีรำยงำน ประจ ำปี 2563 เพ่ือเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2563 ต่อสำธำรณชน  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
          น ำผลที่ได้จำกกำรจัดท ำกิจกรรม/ โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มำเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง 
พัฒนำในปีถัดไป เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  15. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารงานบุคคล ปี 2563 

 

ความเป็นมา 
   นโยบำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 ได้ก ำหนดกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนและ
ยุทธศำสตร์ สพฐ. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะ 
ด้ำนกำรสอนตรงตำมสำยงำน  เพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในด้ำนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และน โยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดให้มีกำรวำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู ให้มีประสิทธิภำพเพ่ือขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 จึงได้ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล ปี 2563 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรจัดกำร 
เกลี่ยอัตรำก ำลัง กำรสรรหำบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรพัฒนำเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่ำจ้ำงของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำมีประสิทธิภำพ 
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ผลการด าเนินงาน 
  1. ด ำเนินกำรจัดสรรและเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำในสังกัด 
มีครูครบตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดครบทุกโรง คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. จัดสรรเกลี่ยอัตรำพนักงำนรำชกำร  ครูอัตรำจ้ำง ให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจำกกรณีครูย้ำยออก 
เกษียณ ลำออก หรือว่ำงกรณีอ่ืนแล้วไม่สำมำรถใช้อัตรำว่ำงครูดังกล่ำวได้เนื่องจำกมีอัตรำก ำลังครูเกิน พอดีเกณฑ์  
โดยจ ำนวนโรงเรียนที่แจ้ง  25 แห่ง สำมำรถเกลี่ยอัตรำก ำลังแก้ปัญหำได้ 11 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 44 
 3. กำรพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู รอบกำรย้ำยที่ 1/2563 ปรำกฏ
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพูน ที่ 104/2563 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ.2563 จ ำนวน 5 รำย  
ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง ที่ 121/2563 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2563 จ ำนวน 14 รำย 
 4. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2563) และ ครั้งที่ 2 
(1 ตุลำคม 2563) กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. และสพฐ. ก ำหนด  
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจังหวัดล ำปำง และจังหวัดล ำพูน 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
  สนับสนุนกำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องในปีถัดไป 
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ส่วนที่ 3 
รายงานการบริหารงบประมาณ 

 

                      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (รวมโรงเรียน        
หน่วยเบิก) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ 
จุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน        
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 292,607,761 บาท ซึ่งได้รับลดลง 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจ านวน 51,594,609 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.99 

ตารางท่ี 19  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563  
                ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  
                                                                                                                       หน่วย : บาท 

รายการ/งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับปี 2562 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับป ี2563 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 17,795,867 5.17 17,670,600 6.04 -125,267 0.87 

งบด าเนนิงาน 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 

งบอุดหนุน 221,566,685 64.37 220,642,929 75.41 -923,756 11.03 

งบรายจา่ยอื่น 36,900 0.01 1,963,167 0.67 1,926,267 0.66 

รวมทั้งสิ้น 344,202,370 100 292,607,761 100 -51,594,609 -14.99 

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563  
               ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก) 
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รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รบัปงีบประมาณ 2562 17,795,867 39,343,312 65,459,606 221,566,685 36,900 344,202,370

งบประมาณที่ได้รบัปงีบประมาณ 2563 17,670,600 27,153,022 25,178,043 220,642,929 1,963,167 292,607,761
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แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับ 
               จ าแนกตามงบรายจ่าย (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  
 

 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนหน่วยเบิกทั้ง 5 แห่ง (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ้นจ านวน 292,607,761 บาท มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจ านวน 291,100,225.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.48 ซึ่งในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

ตารางท่ี 20 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  
  หน่วย : บาท 

รายการ/งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณคงเหลือ 

จ านวน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 17,670,600.00 16,645,050.99 94.20 1,025,549.01 5.80 

งบด าเนนิงาน 27,153,022.00 27,006,658.03 99.46 146,363.97 0.54 

งบลงทุน 25,178,043.00 25,063,587.14 99.55 114,455.86 0.45 

งบอุดหนุน 220,642,929.00 220,529,699.00 99.95 113,230.00 0.05 

งบรายจา่ยอื่น 1,963,167.00 1,855,230.77 94.50 107,936.23 5.50 

รวมทั้งสิ้น 292,607,761.00 291,100,225.93 99.48 1,507,535.07 0.52 
 

 
 
 
 
 
 

งบบุคลากร 6.04 
งบด าเนินงาน 9.28 

งบลงทุน 8.60 

งบอุดหนุน 75.41 

งบรายจ่ายอื่น 0.67 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามงบรายจ่าย 
               (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 21  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  

เป้าหมาย 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 (ร้อยละ) 

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

สูงกว่า ต่ ากว่า 
- ภาพรวม                 
              ประมาณร้อยละ   

 
100 

99.48  0.52 

- รายจ่ายประจ า       
              ประมาณร้อยละ  

 
100  

97.39  2.61 

- รายจ่ายลงทุน  
              ประมาณร้อยละ 

 
100 

99.55  0.45 
 

แผนภูมิที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่าย ปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)  

 
 

 
 

 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 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

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ร้อยละ)

100 100 100

ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ) 99.48 97.39 99.55

90
92
94
96
98

100
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ส่วนที่ 4 
แนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

ปีงบประมาณ 2564 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีการดําเนินงาน 
อย่างเป็นระบบตามวงจร PDCA ได้แก่ P : การวางแผน D : การปฏิบัติตามแผน  C : การตรวจสอบ และ A  
การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา อย่างต่อเนื่องภายใต้ค่านิยมขององค์กร   I – SMART  ได้แก่ I : เน้นบูรณาการ        
S : ทํางานอย่างเป็นระบบ M : ค้นพบคุณธรรม A : มุ่งนําผลสําเร็จ R : งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ และ    
T :  รอบรู้ เทคโนโลยี  ซึ่งท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตามโครงการทุกโครงการก็มีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา รวมถึงมาตรฐาน          
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ทําให้การดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลา 
ของโครงการมปีัญหาและอุปสรรคทั้งท่ีคาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ 

จากรายงานผลการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบ
โครงการและการระดมความคิดเห็นของบุคลากร 
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  
จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
 1.  บุคลากรควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ตามสายงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่ง 
   2.  นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นเพ่ือลดภาระงานและเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องอัตรากําลัง
ไม่เพียงพอ 
 3.  ส่ ง เสริมให้มีการทํางานแบบบูรณาการ 
การสอนงานเ พ่ือช่วยเหลืองานในกลุ่มที่มีข้อจํากัด 
ด้านบุคลากร 
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 4. กําหนดโครงสร้างและวิเคราะห์ภารกิจ งาน/
โครงการใหม่ ๆ ให้มีความชัดเจน 
 5.  กําหนดโครงสร้างและวิเคราะห์ภารกิจ 
งาน/โครงการใหม่ ๆ ให้มีความชัดเจน 
 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการ
พัฒนาสมรรถนะในแต่ละตําแหน่งเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้สามารถนําไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  
 7.  สื่อสารระบบการดําเนินงานตามวงจร 
PDCA ภายใต้ค่ านิ ยมขององค์ กร   I – SMART  
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติ งานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ ง 
การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียนเพื่อที่จะสื่อสารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

 
 

 

 



คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษา 
นายประจักษ์  สีหราช  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นางนภาพร   แสงนิล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
คณะท างาน 
นางอุดม  ถาวร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายโกศล  สินธุบุญ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายบัณฑูรย์  ธิแก้ว  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายสรวง  ศรีแก้วทุม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางศิริพันธ์  ปิยะทัตทันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมัณฑณา  ล้ิมตระกูล ผู้อ านวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายชวพล  แก้วศิริพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางวัชรี  สิทธิวงศ์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายมนตรี  นันไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
นางสาวฐารดี  วงศ์ษา  นักวิขาการศึกษาช านาญการ 
นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นางชญาดา  โนตาปิง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางบุปผา   อริยะสม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวพิชญา  ค าปัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวนลินา  เลาสูง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นายสนั่น  สายนุวงศ์  นิติกรปฏิบัติการ 
นางศศิธร  บุญชุม  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
นางชมพูนุท  ต๊ะแสง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
นางอมรพรรณ  อินทรต๊ะสืบ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
นางสาวอริญา  วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
นายรณชัย  พิชิตสันต์  พนักงานราชการ 
นางสาวอังค์ริสา  รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวสุวลี  สาค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางดาววรรณ  สินธุบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางณัฐกิตต์ิ  วงค์น้ าโจ้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางนิธิวดี   วีเกต  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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