


 

 

คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน        
ในสังกัดท่ีรับผิดชอบ จํานวน 45 โรงเรียน โดยใช 3S25R มีหลักการบริหารงานใชนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 
เปนโมเดลท่ีสามารถนําพาสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขาสู
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยการทํางานท่ีมีกระบวนการอยางเปนระบบ  

อนึ่ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีผลการปฏิบัติงานผานเกณฑการประเมิน
ครบท้ัง 4 ประเด็น มีผลสําเร็จของการดําเนินงานครบทุกดานงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถเปน
แบบอยางแกเขตพ้ืนท่ีประเภทเดียวกันได อีกท้ังไดดําเนินการ การบริหารงานในประเด็นตาง ๆ ไดครบถวนและ
ชัดเจน ในองคประกอบการประเมินดานวิชาการยอดเยี่ยม อีกท้ัง มีการกํากับ ดูแลโรงเรียนในสังกัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของเขตพ้ืนท่ี มีรอยละ 93.48  

การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีผลการดําเนินงาน            
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเปนระบบความนาเชื่อถือ โครงการกิจกรรมตาง ๆ ลวนแตเปนโครงการ
กิจกรรมท่ีสามารถดําเนินการได และบรรลุเปาหมาย สนองตอกลยุทธและจุดเนนของสํานักคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดท้ังหมดในองครวม  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จึงไดสงผลการดําเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล
ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทหนวยงานยอดเยี่ยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
ดานสงเสริมการใชนวัตกรรม PLC และไดจัดทําเอกสาร หลักฐานและรองรอยการประเมิน มาเพ่ือพิจารณา             
ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและหนวยงานรับรางวัลทรงคุณคา สพฐ. 
(OBEC AWARDS) เพ่ือใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาและหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้จะเปนประโยชน
ตอการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือรับรางวัลในโอกาสตอไป 

 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 

    หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
การดําเนินงานตามแบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ดานสงเสริมการใชนวัตกรรม PLC 1 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET) 3 
 มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของ สพฐ. อยูในลําดับท่ีไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของจํานวนเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท้ังหมด ปงบประมาณ 2562 และ 2563 
4 

 มีผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองในการปฏิบัติราชการอยูในลําดับท่ีไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของจํานวน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด ปงบประมาณ 2562 และ 2563 

5 

 มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยูในลําดับท่ีไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังหมด ปงบประมาณ 2562 

6 

องคประกอบท่ี 1 ดานกายภาพ (Organization Environment)  
 1.1 สภาพภายในอาคารสํานักงาน 9 
 1.2 สภาพแวดลอมภายนอกสํานักงาน 11 
องคประกอบท่ี 2 วัฒนธรรมองคกร (Organization Climate)  
 2.1 เปนองคการท่ีมีชีวิต (Organic) 13 
 2.2 พรอมจิตเอ้ืออาทร (Benevolence) 14  
 2.3 บุคลากรอยางนอยรอยละ 80 มีอาภรณ คือความขยัน (Eagerness) 15 
 2.4 บุคลากรอยางนอยรอยละ 80 มีใจยึดม่ันหลักยุติธรรม (Compliance) 16 
องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
 3.1 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศครอบคลมุการบริหารจัดการงาน 4 ดาน 19 
 3.2 มีการจัดเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 22 
 3.3 มีการใชและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง 24 
 3.4 ผูรับบริการอยางนอยรอยละ 80 มีความพึงพอใจ 25 
องคประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ดาน  
 4.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานวิชาการ 29 
 4.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานงบประมาณการเงินและสินทรัพย 35 
 4.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล 38 
 4.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการบริหารงานท่ัวไป 50 
องคประกอบท่ี 5 ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน  
 5.1 การสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 54 
 5.2 มีสวนรวมกับหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 57 
องคประกอบท่ี 6 ผลสําเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ  
 จํานวนโครงการตามนโยบายอยางนอยรอยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด 60 
องคประกอบท่ี 7 ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา  
 7.1 สถานศึกษารอยละ 80 มีผลสําเร็จตามรายการประเมิน 62 
 7.2 สถานศึกษาอยางนอยรอยละ 5 มีผลสําเร็จนาภาคภูมิใจไดรับรางวัลระดับประเทศ    

64 



 

 
 

  

องคประกอบท่ี 8 องคประกอบผลงานดานวิชาการ 68 
 8.1 องคประกอบความมีคุณภาพ 70 
 8.2 องคประกอบ ความมีประโยชน 88 
 8.3 องคประกอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 95 
ภาคผนวก 98 

 



 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน    หน้าที่ 1 

  

พื้นฐาน 

1. ชื่อรางวัลที่เสนอขอ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ด้าน    ด้านส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC 

 
2. เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ  ต าบลต้นธงชัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โทรศัพท์ : (054) 350-789-90 โทรสาร : (054) 350-791 Website : 
http://www.secondary35.go.th/ E-mail : spm35@secondary35.go.th  
 

 โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สพม.ล าปาง ล าพูน ข้อมูล ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2564 

http://www.secondary35.go.th/


 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน    หน้าที่ 2 

  

พื้นฐาน 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
      -  จ านวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่งและกลุ่ม/ศูนย์ 
 

ที ่ ต าแหน่ง/กลุ่ม 
อัตราก าลัง (คน) 

กรอบ มีคนครอง ขาด 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 - 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 3 - 
3 กลุ่มอ านวยการ 6 5 -1 
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 11 -2 
5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 10 7 -3 
6 กลุ่มนโยบายและแผน 7 7 - 
7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 7 -2 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 2 1 -1 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 - 

10 ศน./ศึกษานิเทศก์ 21 13 -8 
11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - 
12 พนักงานอัตราจ้าง - 7 - 

รวมทั้งสิ้น 74 64 -10 
 

        ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ล าปาง ล าพูน ข้อมูล ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2564 
 
      -  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามจังหวัดและสายงาน  
 

ที ่ สายงาน จ านวน (คน) 
1 ข้าราชการครู 1,809 
2 พนักงานราชการ 64 
3 ครูอัตราจ้าง 11 
4 บุคลากรสนับสนุนการสอน 75 
5 ลูกจ้างประจ า 64 

รวมทั้งสิ้น 2,023 
 

        ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ล าปาง ล าพูน ข้อมูล  ณ วันที่ 22  กุมภาพันธ์  2564 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน    หน้าที่ 3 

  

พื้นฐาน 

การด าเนินงานตามแบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ด้านส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ส านักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่            
ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะการบริหารงานด้านวิชาการซึ่งมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีคุณสมบัติ
เบื้องต้นในการเสนอขอรับรางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (O-NET) ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้   
และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา  2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
สพม.ล าปาง 

ล าพูน 
สังกัด 

เขตตรวจ 
ราชการที่ 15 

ประเทศ 
ผลต่างเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 60.05 55.91 56.66 55.14 +4.91 

ภาษาอังกฤษ 35.83 32.98 34.39 33.25 +2.58 

คณิตศาสตร์ 31.46 26.98 27.87 26.73 +4.73 

วิทยาศาสตร์ 32.18 30.22 30.70 30.07 +2.11 
 

จากตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน        
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระฯ 
สพม.ล าปาง 

ล าพูน 
สังกัด 

เขตตรวจ 
ราชการที่ 15 

ประเทศ 
ผลต่างเทียบ 

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 44.58 43.02 42.69 42.21 +2.37 

สังคมศึกษา 37.45 36.10 36.58 35.70 +1.75 

ภาษาอังกฤษ 30.18 28.97 28.64 29.20 +0.98 

คณิตศาสตร์ 27.95 25.62 25.57 25.41 +2.54 

วิทยาศาสตร์ 31.03 29.40 29.62 29.20 +1.83 
 

จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา           
ปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน           
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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พื้นฐาน 

2. มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุด อยู่ใน               
ระดับดีขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ สตผ.) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ย 2 ปีงบประมาณล่าสุดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563  ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ สพฐ. โดยเฉลี่ยสองปีงบประมาณล่าสุดอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ดีเยี่ยม ดีมาก ดีเยี่ยม 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีคุณสมบัติผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งปีการศึกษา 2562 และ           
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งโดยมีค่าเฉลี่ย 2 ปีงบประมาณล่าสุดอยู่ในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป ดังเอกสารแนบด้งนี้ 

ปีงบประมาณ 2562 
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พื้นฐาน 

ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. มีผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ โดยมีค่าเฉลี่ย 2 ปีงบประมาณล่าสุด          
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 (ใช้ผลการประเมิน
ของ ก.พ.ร.) 

ตารางที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
 

ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 
รายการ จ านวนเขต ผลคะแนนรายเขต ล าดับที่ 

1. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS : KPI Report System) 

225 3.90500 ไม่เรียงล าดับ 

 จากตารางที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ผลคะแนนรายเขตเท่ากับ 3.90500 ซึ่งไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังหมด 
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พื้นฐาน 

ตารางท่ี 5 ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 
 

ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวนเขต ผลคะแนนรายเขต ล าดับที่ 
1. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS : KPI Report System) 

225 4.035224 35 

 จากตารางที่ 5 ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 ส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ผลคะแนนรายเขตเท่ากับ 4.035224 ซึ่งไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของ
จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังหมด 

จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีคุณสมบัติเบื้องต้น        
ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สูงกว่า               
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไปที่เกณฑ์ได้ก าหนดไว้ 

ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉลี่ย 2 ปีงบประมาณล่าสุด  
มีระดับคุณภาพ 3 หรือระดับดีขึ้นไป (ใช้ผลการประเมินของ สตผ. หรือเทียบเท่า) 

ตารางท่ี 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จ านวนเขต ผลคะแนนรายเขต ล าดับที่ 
1.ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

42 311.00 40 

         จากตารางที่ 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  อยู่ในล าดับที่ 40 ซึ่งไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเขต
พ้ืนที่การศึกษาท้ังหมด  
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พื้นฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวนเขต ผลคะแนนรายเขต ระดับคุณภาพ 
1.ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

42 191.00 5 

 จากตารางที่ 6 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  อยู่ในระดับคุณภาพ 5  ดีเยี่ยม ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน              
การพิจารณา 186.91 – 222.50  

ปีงบประมาณ 2563 
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พื้นฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน            
ครบทั้ง 4 ประเด็น มีผลส าเร็จของการด าเนินงานครบทุกด้าน งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ           
เป็นแบบอย่างแก่เขตพ้ืนที่ประเภทเดียวกันได้ อีกทั้งได้ด าเนินการ การบริหารงานในประเด็นต่าง ๆ ได้ครบถ้วน
และมีความสมบูรณ์สูง ในองค์ประกอบการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรม PLC 
 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการด าเนินงาน            
ที่มีประสิทธิผล มีความเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นโครงการกิจกรรม           
ที่สามารถด าเนินการได้ และบรรลุเป้าหมาย สนองกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ทั้งหมดในองค์รวม และสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินของรางวัลทรงคุณค่าของส านักงานเขตพ้ืน            
ที่การศึกษา ประเภท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ได้ทั้ง 8 องค์ประกอบ 
โดยมีผลการประเมินตนเองในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

องค์ประกอบที่ ชื่อองค์ประกอบ ผลการประเมินตนเอง 
1 ด้านกายภาพ ดีเยี่ยม 
2 วัฒนธรรมองค์กร ดีเยี่ยม 
3 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีเยี่ยม 
4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน ดีเยี่ยม 
5 ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ดีเยี่ยม 
6 ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ ดีเยี่ยม 
7 ความส าเร็จที่เกิดกับสถานศึกษา ดีเยี่ยม 
8 ผลงานด้านวิชาการ/ด้านการบริหารจัดการ/ด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ดีเยี่ยม 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ดีเยี่ยม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบ         
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และมีภาพรวมของการประเมินอยู่ที่ระดับ ดีเยี่ยม โดยประเมินผลจากการปฏิบัติงานที่จริง          
มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถยืนยัน สะท้อนภาพความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่ได้ โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ 
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1 

 

องค์ประกอบที ่1 ด้านกายภาพ (Organization Environment) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการพัฒนาด้านกายภาพ ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่มีการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ ตามตัวชี้วัด 1) สภาพภายในอาคารส านักงาน 
และ 2) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารส านักงาน โดยประเมินตนเองในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”  

1.1  สภาพภายในอาคารส านักงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ

ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์  054 350789 – 90 
โทรสาร 054 350791 Website : http://www.secondary35.go.th มีสภาพภายในอาคารที่สะอาด สวยงาม 
ถูกสุขลักษณะ มีความมั่นคง และปลอดภัย มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งาน บุคลากรยิ้มแย้ม แจ่มใส            
ทักทายผู้รับบริการ ดังภาพประกอบ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1. สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะเป็น

ระเบียบเรียบร้อย โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
      1.1.1.1 มอบหมายให้พนักงานบริการ แม่บ้าน ท าความสะอาดอาคาร ห้องท างานให้

สะอาดสวยงาม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
                            1.1.1.2 ได้จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งส านักงานให้สะอาด สวยงาม 
 
 
 
 
 

 

  1.1.2 มีความปลอดภัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีสภาพภายในอาคารส านักงาน          
ที่มีความปลอดภัย เพ่ือให้สภาพภายในอาคารส านักงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ และการมาติดต่อ         
รับบริการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1.1.2.1 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย 
1.1.2.2  จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ ทั้งเวลา

กลางวัน กลางคืน วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
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1.1.2.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในส านักงาน และบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน        
ที่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด สามารถติดตาม ตรวจสอบเหตุการณ์ สภาพภายใน และบริเวณโดยรอบ
ส านักงานได้ตลอดเวลา  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ        

ใช้งาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ส ารวจความต้องการการใช้วัสดุ  ครุภัณฑ์                
จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์จัดหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตรงตามความต้องการ และเพียงพอ 
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1.1.4 บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ต้อนรับผู้มารับบริการ 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บุคลากรมีจิตบริการ ยิ้มแย้ม 

แจ่มใส ทักทายต้อนรับผู้มารับบริการ ท าให้เป็นที่ประทับใจของผู้รับบริการ และโรงเรียนเข้ามาติดต่อประสานงาน         
ส่งผลให้โรงเรียนด าเนินงานได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกส านักงาน 

      นอกจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารส านักงาน ได้เป็นอย่างดี มีความสะอาด เรียบร้อย มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

 1.2.1 จัดภูมิทัศน์และบริเวณภายนอกที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มอบหมายให้พนักงานบริการ  

คนสวน ท าความสะอาดอาคาร สถานที่ ให้ร่มรื่น สวยงาม โดยจัดตกแต่งสนามหญ้าให้เป็นที่พักผ่อนส าหรับ           
ผู้มาติดต่อราชการ นอกจากนี้ ได้บริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ น าขยะ ใบไม้ เศษอาหารเพ่ือจัดท าเป็น    
ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้งานเกษตร  และจัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง ตกแต่งส านักงานให้สะอาด สวยงาม โดยได้รับ
ความร่วมมือจากชมรมลูกจ้างประจ า 
 
 

 
 
 

 
 
 1.2.2 มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกไว้
บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มาติดต่องานราชการ เช่น จุดบริการน้ าดื่ม 
มุมอ่านหนังสือ ที่นั่งพักผ่อน ที่จอดรถ  
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 1.2.3  มีข้อก าหนดและมาตรการร่วมกันในการประหยัดพลังงาน 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีข้อก าหนด/มาตรการและผลที่เกิด
จากการปฏิบัติตามมาตรการในการประหยัดพลังงานในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้สะอาด สวยงาม 
ร่มรื่น และให้ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  มีข้อก าหนดและมาตรการดังนี้ 

1) ก าหนดจุดทิ้งขยะ แยกประเภทขยะ และก าจัดเศษใบไม้ด้านหลังอาคาร และมี
มาตรการ  “ไร้ถังขยะ ภายในห้องท างาน” เพ่ือให้ห้องท างานสะอาด ปราศจากขยะ 

2) มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้าง รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และตัด-ตกแต่งต้นไม้ ไม้ดอก           
ไม้ประดับให้สวยงามเป็นประจ า  

3) ก าหนดให้มีการท าความสะอาดม้าหินอ่อนใต้ต้นไม้  รอบอาคารให้สะอาดอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่องานราชการได้พักผ่อน หรือผู้เข้ามาประชุมสามารถใช้เป็นที่ท างาน ท ากิจกรรมได้  

4) ตรวจ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับมอบหมายในค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพนู เรื่อง แต่งตั้งเวรยามรักษาการ เพ่ือดูแลความปลอดภัยอาคาร สถานที ่

5) ตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิด ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ  
1.2.4  มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่อย่างชัดเจน 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์        
งานข้อมูล ข่าวสาร แผนผังแสดงสถานที่ และป้ายบอกทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มา
ติดต่อราชการได้ทราบ อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
                          จากผลการด าเนินงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ล าปาง ล าพูน มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ (Organization Environment) ได้ครบทุกประเด็น
พิจารณาสมควรที่จะได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 
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องค์ประกอบที ่2 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นองค์กรการศึกษาที่มีชีวิต ด าเนินการบริหาร

บุคลากรทางการศึกษาด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ มีผลสัมฤทธิ์ ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม โดยได้ด าเนินการตาม                 
ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 2 วัฒนธรรมองค์กร 1) เป็นองค์กรที่มีชีวิต 2) พร้อมจิตเอ้ืออาทร 3) บุ คลากรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีอาภรณ์คือความขยัน และ 4) บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีใจยึดมั่นหลักยุติธรรม โดยมีการ
ประเมินตนเองในระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 เป็นองค์กรที่มีชีวิต (Organic) 

 2.1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดประชุมจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2562 – 2566) สพม.ลปลพ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563             
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่ม/หน่วย ในรูปแบบของคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน นอกจากนี้ ได้มีการสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตัวแทน           
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ ผู ้อ านวยการโรงเรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครอง ผ่าน google form ทางออนไลน์ เพ่ือน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

 2.1.2 มีการปฏิบัติงานตามพนัธกิจของหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจ บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตามอ านาจหน้าที่ในกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงนโยบายของ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ทุกกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ
โรงเรียนในสังกัด น ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงาน                    
เป็นไปในทิศทางเดยีวกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 2.1.3 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ 
      ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการสื่อสาร

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดล าปาง และ
จังหวัดล าพูน พร้อมกับน าข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน 
จัดท านโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษา ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม          
กลยุทธ์ การด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบาย            
ที่เกี่ยวข้อง และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน            
ให้มีการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม 
       
 
 
 
 
 
 

 2.2 พร้อมจิตเอ้ืออาทร (Benevolence) 

 2.2.1 การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท าและร่วมชื่นชมผลงานขององค์กร 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ยึดมั่นในการท างานแบบเป็นกลุ่ม            
มีการร่วมคิดร่วมท าและร่วมชื่นชมผลงานขององค์กร ในแต่ละครั้งจะมีการด าเนินการดังนี้ 
   1. ผู้รับผิดชอบได้รับมอบหมายงาน ได้ประชุมคณะทีมงานในกลุ่มย่อย ๆ ที่รับผิดชอบร่วมกัน 
เพ่ือจัดท าโครงร่างภารกิจงานและนโยบาย จุดเน้นที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของงานนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้า 
   2.  ผู ้ร ับผิดชอบงานจัดประชุม เพื ่อแจ้งถึงงานโครงการ ที ่จะได้ปฏิบัติร ่วมกันใน          
กลุ่มงาน โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มงาน เป็นหัวหน้าในการประชุม เพ่ือกลั่นกรองงานก่อนเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่อีกครั้ง
หนึ่ง โดยมีการร่างก าหนดการ ร่างค าสั่งในการปฏิบัติงานตามความสมัครใจและความรู้ความสามารถ 
   3. ผู้อ านวยกลุ่ม น าผลการประชุมที่เป็นมติในกลุ่มเข้าสู่กลุ่มงานผู้บริหาร เพ่ือหาข้อยุติและ
อนุมัติด าเนินการ 
   4. บุคลากรที่ ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 
   5. ร่วมสรุปผลการด าเนินงานแต่ละครั้ง โดยกระบวนการ PLC เพ่ือรับรู้ถึงสภาพความส าเร็จ
และสิ่งใดท่ีไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ร่วมท าและร่วมชื่นชนผลงานด้วยกัน 
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 2.2.2 มีจิตอาสาในการท างานที่นอกเหนือจากหน้าที่ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บุคลากรเป็นผู้มีจิตใจดีงาม เอ้ือเฟ้ือ      
ซึ่งกันและกัน มีจิตอาสาในการท างานที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีการร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการ
ด าเนินงานปกติ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด และองค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะวันส าคัญของชาติ โครงการจิต
อาสาพระราชทาน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

  

 

 

 

 

 

 2.2.3 แนะน า ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานแบบกัลยาณมิตร 
  ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีบุคลากรที่ มีจิตใจอันเป็น
สาธารณะ มีการช่วยเหลือ เกื้อกูล แนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนร่วมงานแบบกัลยาณมิตร ทั้งในกลุ่มงาน   
นอกกลุ่มงาน และนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 2.3 บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีอาภรณ์ คือความขยัน (Eagerness)  
  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ร้อยละ 100 มีอาภรณ์
คือความขยัน โดยประเมินตนเองอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  

  2.3.1 อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ขององค์กร 
  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ร้อยละ 100 มีความ
ขยัน และมีความอดทนในการท างาน สามารถสังเกตได้จากการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ บุคลากรส่วนใหญ่          
มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เช้า และกลับที่พักอาศัยในเวลาเย็น ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาส านักงาน ให้องค์กร            
แห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและบริการโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 
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  2.3.2 มีความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมาย 
  บุคลาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
พัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเมื่อได้รับงานหรือภารกิจแล้ว ก็จะหา
แนวทางในการด าเนินงาน โดยการศึกษาค้นคว้า สอบถามเพ่ือนร่วมงานการในพัฒนางาน ถ้าเกิดปัญหาก็ติดต่อ
สอบถามหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้นยังได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้มีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับของ             
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.3.3 รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ เต็มตามศักยภาพ 
  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
และปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ เต็มตามศักยภาพ โดยแต่ละกลุ่มงานมีทีมงานที่เข้มแข็ง ทุกลุ่มงานปฏิบัติตาม
บทบาทของตนเอง อาทิ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ซึ่งมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในด้าน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จึงได้มีการนิเทศโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ และได้คุณภาพ ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4  บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีใจยึดมั่นหลักยุติธรรม (Compliance) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีจิตใจยึดมั่นในหลักยุติธรรม เพราะเป็น 
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต มีการด าเนินการตามกิจกรรมเขตสุจริต ได้อย่างครบถ้วน ผู้บริหารมีความใส่ใจ ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักยุติธรรม 
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  2.4.1 ให้บริการด้านการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็ก        
ในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย             
โดยมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน ให้บริการจัดการศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และ จังหวัดล าพูน        
เด็กทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

  2.4.2  การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน          
ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถยับยั ้งปัญหาการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน          
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันสถานการณ์ 

 ผลการด าเนินการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน ได้น าการประเมินคุณธรรมและ           
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)            
เป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานให้มีความ
โปร่งใสและรับผิดชอบตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้สามารถเข้าถึงการบริการด้วย
ความเป็นธรรม โดยผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรงไปตรงมา
และมีกระบวนการตรวจสอบที่ถูกต้องชัดเจน มีกลไกที ่มีผู ้ร ับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที ่ ส านึกในความ
รับผิดชอบ เพ่ือสร้างความไว้วางใจและความเชื่อถือจากสังคม  โดยด าเนินการดังนี้  
  1. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  โดยผู้บริหารมีเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ และการมอบหมายงาน  มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และมีระบบการบริหารจัดการตรวจสอบ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ชัดเจน  รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนมี
ความมุ่งม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  2. ประกาศและด าเนินการตามนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือสร้างความศรัทธา
และเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นองค์กรธรรมาภิบาล และมีความ
โปร่งใส โดยมีแนวทางการบริหารงานสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 10 ด้าน  
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 ผลการด าเนินการ  
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้คะแนนร้อยละ 91.42 อยู่ในระดับที่ สูงมาก 

  2.4.3 มีการปฏิบัติงานโดยยึดความถูกต้อง มีเหตุผลมีผล เป็นไปตามหลักวิชา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ และยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีวินัย ส านึกในหน้าที่ของ
ตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น ดังนี้ 
  3.1 ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 
  3.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นไม่ใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และไม่แทรกแซงกระบวนการท างาน และไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 
  3.3 บริหารงานและด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลัก 
ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ โดยก าหนดเรื่อง และประเด็นการ
ตรวจสอบที่ส าคัญไว้ในแผนการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดและบูรณาการ ให้สอดคล้องตามท่ีกรมบัญชีกลาง ก าหนดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ ว 399  
ลงวันที่ 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดท า
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอนุมัติ ภายใน
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี แล้วรายงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบภายใน เดือนตุลาคม 
ส่วนการรายงานผลการตรวจสอบให้จัดส่งรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี เฉพาะการรายงานผลการตรวจสอบการเงิน บัญชี และรายงาน
ทางการเงินในระบบ GFMIS ให้มีการตัดยอดตรวจสอบเดือนมิถุนายน และรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี ส าหรับประเด็นที่กรมบัญชีกลางและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ตรวจสอบในปีงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง ล าพูน มีแนวทางการพัฒนาตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณทุกปี
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมล าปาง ล าพูน  
มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่ 2 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Climate) ได้ครบทุกประเด็นพิจารณา 
สมควรที่จะได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 
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องค์ประกอบที ่3 การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นองค์กรที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ              

มาประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกฝ่าย ทุกงาน ส่งผลให้การด าเนินงานสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นประโยชน์              
ต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนโรงเรียนในสังกัด มีการจัดท า Big Data ระดับเขตพ้ืนที่ เพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ             
การจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลในการอ้างอิง น าไปสู่การตัดสินใจบนพื้นฐานของสารสนเทศท่ีถูกต้อง ง่ายต่อการน าไปใช้
ทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ในการบริหารจัดการส านักงานเขต และ
โรงเรียน โดยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยมี 1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน 
ด้านงานวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไป 2) มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ          
ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 2) มีการใช้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง   
4) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป และได้ประเมินการด า เนินงานองค์ประกอบที่ 3 อยู่ใน             
ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” ดังนี้ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง 
สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน อย่าง
ครบถ้วน ประเมินตนเอง อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” 

  3.1.1 มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ และโปรแกรมในการ                
บริหารจัดการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีคอมพิวเตอร์มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และเครื่องพิมพ์บริการให้กับบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานรายบุคคล ได้อย่างครบถ้วน มีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการส่วนกลาง เช่น เครื่องแม่ข่าย ครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่าย            
ทั้งท่ีใช้ประจ าและส ารองในกรณีช ารุดฉุกเฉินอย่างเพียงพอ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน มีความรู้ความสามารถ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน              
มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์จ านวน 3 คน บุคลากรในทุกกลุ่มงาน มีความรู้ในการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft 
Word , Microsoft Excel ฯลฯ ส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรอีกบางส่วนมีความรู้ความสามารถ            
ในระดับสูง ทั้งด้านระบบเครือข่าย การพัฒนาโปรแกรม ระบบเครื่องแม่ข่าย โปรแกรมในการบริหารจัดการ            

ระบบ 
Internet 

ความเร็วสูง 
200/20 Mbps 

ด้าน
วิชาการ 

ด้าน
งบประมาณ 

ด้าน
บุคลากร 

ด้าน
บริหาร
ท่ัวไป 
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งานต่าง ๆ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Big Data ซึ่งมีข้อมูลที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ
ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนด้วย  

 
  3.1.2 มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนด เพื่อการบริหารจัดการ   
ในด้านวิชาการ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

  การบริหารจัดการด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน           
ได้ใช้ 1) โปรแกรม  SGS ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทาง            
การเรียนทั้งหมดของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านวิชาการ และได้พัฒนา 2) ระบบ
นิเทศออนไลน์ 1 https://supervision.sesa35.info/ เพ่ือพัฒนางานด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ครูผู้นิเทศ 
(เป็นหนึ่งในเครือข่ายการนิเทศ) ครูแต่ละโรงเรียนรายงานการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ขึ้นในระบบ ครูทุกคน
เป็นได้ทั้งผู้นิเทศ และถูกนิเทศ 3) ระบบครือข่ายการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย https://thai.sesa35.info 
มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย มีข้อมูลด้านการอ่านจากทุกโรงเรียน สามารถดูสถิติรายโรงเรียน
หรือระดับเขตพ้ืนที่ ศึกษานิเทศก์และครูในโรงเรียนสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนด าเนินการต่อไปได้อย่างสะดวก 
4) ระบบฐานข้อมูลภาษาต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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  3.1.3 มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนด เพื่อการบริหารจัดการ  
ในด้านงบประมาณ ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้
ในการบริหารด้านงบประมาณ โดยมีการใช้โปรแกรม GFMIS, B-OBEC และ Microsoft word, Microsoft excel 
ในการจัดการฐานข้อมูล การจัดท าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลให้
การบริหารจัดการ ในด้านงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 
  3.1.4 มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนด เพื่อการบริหารจัดการใน           
ด้านบุคลากร ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารด้านบุคลากร โดยมีการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล P-OBEC และ Microsoft word 
Microsoft excel ในการจัดการฐานข้อมูลครู ผู้บริหาร ในละดับต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

  3.1.5 มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าหนด เพื่อการบริหารจัดการ ใน
ด้านการบริหารงานทั่วไป ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
  ส าน ักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ที่ใช้ในการบริหารด้านการบริหารทั่วไป โดยมีการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ (My Office) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ซึ่งเป็นระบบในการจัดการเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือ 
และเอกสารส าคัญต่าง ๆ นอกจากนั้นยังใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Big Data และ 
Microsoft word Microsoft excel ในการจัดการงานบริหารงานทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
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3.2 มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน เช่น เครือข่ายแลน (LAN) เครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบุคลากร ส าหรับการเชื่อมโยง
เครือข่ายภายในสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก ได้มีระบบแม่ข่ายที่บริหารจัดการโดยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ของเขตพ้ืนที่ มีเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นครบถ้วนของงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายการสื่อสารช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกส านักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน/โทรศัพท์มือถือ ทางโทรสาร             
ทาง Line ทาง Web Conference ทางระบบ SMART OBEC ทางระบบ My Office และทาง Facebook เป็นต้น  

โดยด าเนินการดังนี้ 
           1.วิเคราะห์ปัญหาด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มี

การใช้งาน การติดต่อประสานงานมีความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และด าเนินงานมีประสิทธิภาพ หลากหลายช่องทาง 
           2.น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เป็นการใช้ระบบเครือข่าย และโปรแกรม

ทางด้านการสื่อสารเข้ามาใช้งาน เพ่ือเกิดประโยชน์และครอบคลุม ทั้งภายในหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

           3.มีการน าเสนอสื่อ วิธีจัดการเว็บไซต์ในกลุ่ม www.secondary35.go.th สามารถเรียนรู้            
ได้ง่ายขึ้น สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานของกลุ่มงาน/โรงเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ             
ทั้งภายในและภายนอก อย่างหลากหลายวิธีการและหรือหลากหลายช่องทาง ส่งผลให้การบริหารจัดการ              
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

 3.2.1 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในส าน ักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเช ่น เครือข่ายแลน ( LAN)  เคร ือข ่ายไร ้สาย (WIFI)              
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มงานและบุคลากรทุกคน สามารถใช้งานได้สะดวก มีระบบประกาศตัวตนเพ่ือเกิด
ความโปร่งใส่ในการใช้งาน นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายการสื่อสารช่องทางต่างๆ ที่ใช้ส าหรับบุคลากรภายใน         
เขตพ้ืนที่ ที่หลากหลาย ได้แก่ โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่น Line และ ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  ท าให้การบริหารจัดการมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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 3.2.2 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง เช่น 
แอพพลิเคชั่น Line ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) เว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ ระบบฐานข้อมูลต่างๆ เช่น 
Big data ฐานข้อมูลการนิเทศ ฐานข้อมูลเครือข่ายครูภาษาไทย Web Conference เป็นต้น ท าให้การบริหาร
จัดการมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 3.2.3 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการน าระบบ SMART OBEC มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการงาน
สารบรรณ รับ-ส่ง หนังสือราชการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ศึกษาระบบ ติดตั้ง ทดลองใช้งาน 
2. จัดอบรมการใช้งานระบบต่างๆ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้วยการให้ค าแนะน า กระตุ้นการใช้งานด้วยการชี้แจงความก้าวหน้าในที่

ประชุมของเขตพ้ืนที่ในโอกาสต่างๆ 
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ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้ด าเนินการน าระบบงานรับส่งหนังสือ

ราชการและมีการใช้งานจนถึงปัจจุบัน ที่  URL https://smart.obec.go.th/ 
นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการในหลากหลายรูปแบบ โดยมีการด าเนินงานดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส            

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  วิธีการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต           
กลยุทธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งส านักงานมีโครงการ
รองรับและสนับสนุนในการด าเนินงานในเรื่องนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีเว็บไซต์ของส านักงานที่รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โดยผลการประเมินได้ 91.42 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.3 มีการใช้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส านักงานและเชื่อมโยงกับโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบเครือข่ายสาย (LAN) และเครือข่ายไร้สาย (WIFI) 
โดยขยายจุดบริหาร ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถรองรับจ านวนการให้บริการ และรองรับความเร็วที่มากขึ้น  
มีการปรับปรุงระบบประกาศตัวตนให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ปรับปรุง ระบบเครื่องแม่ขายโดยเพ่ิม                 
ฮาร์ดดิสก์ แรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ จากหลายๆ ระบบ พยายามหลองรวมให้เป็นระบบใหญ่ระบบเดียว 
“Big Data” เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการรายงาน ลดภาระงานของผู้รับผิดชอบ 

  3.3.1 มีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม

ภาระงานของเขตพ้ืนที่ และให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของเขต ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศนั้นๆ หรือบริการแบบเฉพาะเจาะจง 
รายคน  รายกลุ่ม Application Line และ FaceBook นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารผ่านระบบ My Office ด้วย 

  3.3.2 มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
  มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า            
โดยผู้รับผิดชอบ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบหลากหลายช่องทาง มีการสรุปผลการด าเนินงาน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นจะน าผลการตรวจสอบ ติดตาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์แล้วด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ระบบมีความพร้อม สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของเขตพ้ืนที่คอยกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนสู่สาธารณะ              
ท าให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่มีความถูกต้อง เหมาะสมด้วย 

  3.3.3 มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ตระหนักถึงวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก การพัฒนาจากทั่วโลกสู่ศตวรรษที่ 21 และ
ประเทศไทย 4.0 บุคลากรของส านักงาน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกปี
การศึกษา และในโอกาสต่างๆ การชี้แนะรายบุคคล เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  3.3.4 มีผลวิจัย/นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ 
ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน จึงมีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ โดยเฉพาะการจัดท าระบบ                     
Big Data และระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่รับผิดชอบ ซึ่งส านักงานสามารถตรวจสอบว่าวันนี้ครูมาปฏิบัติหน้าที่
จ านวนกี่คน นักเรียนลากี่คน ขาดก่ีคน ความก้าวหน้าผลการเรียนนักเรียน เป็นต้น 

  3.4 ผู้รับบริการอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ตลอดถึงการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป  

 
 
 
 
 
 

 

  3.4.1 บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความพึงพอใจ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล           

พ่ึงพาอาศัย โดยมีความรัก สามัคคี ท าให้บุคลากรมีความเป็นปึกแผ่น มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                
ท าให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ                
ใน          การท างาน ระดับ “ดีมาก” 
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  3.4.2 สถานศึกษามีความพึงพอใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล พ่ึงพา
อาศัย บริหารงานโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การให้ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาใช้ระบบการนิเทศแบบโรงเรียน
เป็นฐาน บุคลากรทุกคนอุทิศเวลา และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นหน่วยบริการที่ดีของโรงเรียน งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีส่วนท าให้ระบบบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้งานทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
รวมทั้งเครือข่ายต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ “ดีมาก” 

  3.4.3 มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขอบเขตของ             
การศึกษาโครงการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน 

ขอบเขตด้านเวลา 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

ไดแ้ก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการบ านาญ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) และผู้มาติดต่องานทั่วไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษา 
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ คือ ผู้ตอบมีสถานะเป็นผู้บริหาร เป็นบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นครูผู้สอน เป็นองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ มีสถานะอ่ืน ๆ 
เช่น เป็นผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้แทนจากหน่วยงานอื่น 

ส่วนที่ 2 เป็นการส ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการบริหาร
ทั่วไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน น าแบบสอบถามวางไว้บนเว็บไซต์ ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  www.secondary35.go.th  (https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSce5u9FSckJajbiS51wG2EcxRcc6XD8DJwT_jc8j9nV0wrZQ/viewform)  และ ให้แสกน QR-code  
ออกแบบสอบถามโดยใช้ Google form  การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละผล
การศึกษาจากการศึกษาความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาและการบริการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563 ผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้ 
 
 
 
 

http://www.secondary35.go.th/
https://docs.google.com/forms/d/e/
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถามสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 114 คน จ าแนกได้ ดังนี้ 

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 38 33.33 
บุคลากรทางการศึกษา 18 15.79 
ครูผู้สอน 51 44.74 
องค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) 5 4.39 
คณะกรรมการสถานศึกษา 2 1.75 
อ่ืน ๆ  - - 

รวม 114 100 
 

ตารางที่ 1 แสดงสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 114 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ครูผู้สอน จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.74 รองลงมาคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ บุคลากรทาง   
การศึกษา จ านวน 18 คิดเป็นร้อยละ 15.79 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอต่อการให้บริการ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน ได้ตอบแบบสอบถามตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้วางไว้บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
www.secondary35.go.th และจัดท า QR-code ให้แก่ผู้รับบริการได้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
 

การบริหารและการจัด
การศึกษาของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

จ านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

(คน) 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ (คน) 

น้อยที่สุด น้อย กลางปาน มาก มากที่สุด 

1. ด้านวิชาการ  114 - - 6 68 40 
2. ด้านบริหารงานบุคคล  114 1 1 7 42 62 
3. ด้านงบประมาณ  114 - 3 9 65 38 
4. ด้านบริหารทั่วไป  114 1 2 8 71 32 

รวม  456 2 6 30 246 172 
คิดเปนร้อยละ 100 0.44 1.31 6.58 53.95 37.72 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจ 
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จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของงานด้านต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
     - ด้านวิชาการ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 68 คน                
คิดเป็นร้อยละ 59.65 ระดับมากที่สุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 35.08 
   - ด้านบริหารงานบุคคล มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 42 คน      
คิดเป็นร้อยละ 36.84 ระดับมากที่สุด จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 53.91 
     - ด้านงบประมาณ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 65 คน            
คิดเป็นร้อยละ 57.02 ระดับมากที่สุด จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
     - ด้านบริหารทั่วไป มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีจ านวน 71 คน          
คิดเป็นร้อยละ 62.28 ระดับมากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 28.07 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โดยการศึกษาครั้งนี้ ใช้ประชากรในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน องค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) คณะกรรมการสถานศึกษา และ อ่ืน ๆ เป็นการตอบ
แบบสอบถามโดยความสมัครใจ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
www.secondary35.go.th  และให้แสกน QR-code ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาผลการศึกษา
พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของส านัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 53.95 และพึงพอใจมากที่สุด        
คิดเป็นร้อยละ 37.72 
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องค์ประกอบที ่4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ           

ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์   
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
ประเมินตนเอง ได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1 ประสทิธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการ 

 4.1.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
โดยมีการน านโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด มาวิเคราะห์ ผนวกกับการจัดท าวิเคราะห์สภาพบริบทของ
เขตพ้ืนทีเ่พ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการศึกษาของ          
ในแต่ละปีการศึกษามาวางแผนจัดท าโครงการและแผนพัฒนาในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ด้านวิชาการได้                 
จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม ด้านวิชาการท้ังในระยะยาว ปี 2562-2564 
และแผนการนิเทศรายภาคเรียน 

  4.1.2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ท้องถิ่น 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีการอบรม ติดตาม การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัด ครบทั้ง 45 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น มีสภาพเป็นป๎จจุบัน เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ เรียน และครูผู้สอนน ามา            
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา 

  4.1.3 มีผลงานการวิจัยสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการศึกษา อย่างสม่่าเสมอ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ท าให้รับรู้ถึงสภาพความแตกต่าง          
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล จึงได้มีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน มีวิจัย และสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคลและรายกลุ่มเพ่ือแก้ป๎ญหา และพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างสม่ าเสมอ  

  4.1.4 มีระบบประกันคุณภาพภายใน และการนิเทศการศึกษาที่ชัดเจน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนใน
การด าเนินงาน ระบบประกันคุณภายใน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารงานในโรงเรียน ส านักงานเขตได้เข้า
ไปอบรม และให้ค าชี้แนะในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน และมีโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือนิเทศการศึกษาท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 4 
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การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

การด่าเนินงาน  
1. จัดกิจกรรมการประชุม หัวข้อ “การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดท า

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google 
Meet และไลฟ์สดผ่านเพจงานประกันคุณภาพการศึกษา สพม. ล าปาง ล าพูน ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564             
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 45 คน และบุคลากรที่สนใจ           
ของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้โรงเรียนมีการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไป             
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับการ
นิเทศโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 45 โรงเรียน 

ผลการด่าเนินงาน  

1. ครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และสามารถจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ได้ถูกต้อง 

2. โรงเรียนที่รับการนิเทศ ติดตามจากศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันฯของเขตพ้ืนที่ มีความ           
พึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และต้องการให้มีการก ากับ ติดตาม เพ่ือให้ค าแนะน าในการด าเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

3. ครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ และผู้ที่เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจฯ 
การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้ันตอนการด าเนินงาน 

2) ติดตาม ทบทวน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และน่าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

การด่าเนินงาน  
1. นิเทศติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยบูรณาการกับการนิเทศโรงเรียน

ของกลุ่มนิเทศฯ ซึ่งมีการนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. แจ้งผลการด าเนินงานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 
3. ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
4. จัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
ผลการด่าเนินงาน 
1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียนได้รับ

การส่งเสริมการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ และมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 45 โรงเรียน
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามบริบทของแต่ละ
โรงเรียน และมีการประเมินคุณภาพภายใน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จ านวน 17 โรงเรียนที่รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครบทุกโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

4. สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีรูปแบบการบริหารและ
การจัดการ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  4.1.5 มีกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน และได้ด าเนินการสร้างเวทีในการแสดงผลงานทาง
วิชาการของแต่ละโรงเรียน ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ และเขตพ้ืนที่ได้
สนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์พัฒนาวิชาการจังหวัดล าปางและล าพูน เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวด
แข่งขันนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

  4.1.6 มีการพัฒนาและน่าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
มีการพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการหลากหลายรูปแบบ เช่น  
- จัดท่าระบบนิเทศออนไลน์ (https://supervision.sesa35.info/ ) ใช้ส าหรับให้ครูทุกเรียนเรียน

รายงานการสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะได้สารสนเทศส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้              
ในโรงเรียน  
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- เว็บไซต์เครือข่ายการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (https://supervision.sesa35.info/) 
เป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลเด็กไทยอ่านคล่อง เขียนคล่อง เริ่มพัฒนาและใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึง
ป๎จจุบัน จะเป็นสารสนเทศด้านการอ่านของนักเรียนจากทุกโรงเรียน โรงเรียน/เขตพ้ืนที่สามารถน าไปเป็นข้อมูล
เพ่ือพัฒนาได้เป็นอย่างด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เว็บไซต์งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(https://media35.blogspot.com/) เป็นแหล่งรวมสื่อต่างๆ ให้ครูได้น าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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- ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference โดยด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 ด้วยการส ารวจข้อมูลรายวิชาที่ทางโรงเรียนมีป๎ญหาขาดแคลนครูผู้สอน จากนั้น                 
หาครูที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับในการสอนรายวิชานั้นๆ มีการประชุมร่วมว่างแผนของครูต้นทางและครู
ปลายทาง มีการนิเทศ ติดตามทั้งไปนิเทศยังโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนปลายทาง และนิเทศออนไลน์ เป็นต้น 
(https://dlict.blogspot.com/)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 - มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  
 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 โรงเรียนจัดการเรียนรู้               
แบบทางไกลผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ในรูปแบบ            
วิดีโอคอลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์ Google Meet Microsoft Teams Zoom เป็นต้น  

จากการพัฒนาและน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดประสบผลส าเร็จอย่างเด่นชัด เช่น มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ อยู่ในกลุ่มอันดับต้น (10 อันดับ) ติดต่อกันหลายปี
การศึกษา  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ อยู่ในกลุ่มอันดั บต้น (10 อันดับ) 
ติดต่อกันหลายปีการศึกษา เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- เว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน และข่าวความเคลื่อนไหวการด าเนินงานป้องกันป๎ญหายาเสพติด              

ในสถานศึกษาทางเว็บไซต์ https://drugsesa35.blogspot.com ส าหรับโรงเรียน และผู้สนใจ สามารถเข้าชมได้ 
นอกจากนั้นน าผลจากการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา          

ปีการศึกษา 2561 พบว่าโรงเรียนด าเนินงานห้องเรียนสีขาวครบทุกโรงเรียน แต่ยังขาดการด าเนินงานที่ครบถ้วน
ทุกด้าน จึงน าข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานด้านยาเสพติด น ามาพัฒนาระบบสารสนเทศการด าเนินงาน

https://dlict.blogspot.com/
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ห้องเรียนสีขาว โดยน าผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวของผู้บริหารและบุคลากร            
ที่ดูแลงานยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การด่าเนินงาน 
1. ออกแบบตัวชี้วัดให้โรงเรียนตอบเพื่อน าผลวิเคราะห์  
2. พัฒนาระบบระบบสารสนเทศการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
3. วิเคราะห์ผลที่ได้ เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
4. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://drugsesa35.blogspot.com และน าเสนอระดับชาติ ในการประกวด

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปี 2561 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอด
เยี่ยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
 ผลการด่าเนินงาน 

1. ในส่วนของเว็บไซต์ https://drugsesa35.blogspot.com สามารถท าให้ครู และบุคคลที่สนใจเข้าดู
ข่าวประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็ว 

2. ระบบสารสนเทศการด าเนินงานห้องเรียนสีขาวท าให้ทราบถึงจ านวนการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
และน าไปปรับปรุงเพื่อพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป  
การแสดงผลงานทางวิชาการได้มีการจัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ 
 ระดับโรงเรียน มีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการของครู  ผลงานนักเรียน การแสดงผล
งานทั้งในระดับประเทศและระดับชาติ 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของครู และนักเรียน              
โดย ตลอดจนการน าเสนอผลงานทางวิชาการของครูและผู้บริหาร ใช้ชื่อกิจกรรมงาน show and share เป็นประจ า
ต่อเนื่องทุกปี  
 ระดับภาค ได้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในงานการประกวดแข่งขันผลงานทางด้านวิชาการ 
ของครู และผลงานของนักเรียน 
 ระดับประเทศ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในงาน OBEC AWARDS ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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  4.1.7 มีการส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน          
ผ่านดาวเทียม DLIT และ DLTV ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Tele Conference)               
ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหลักและโรงเรียนรอง ในกรณีที่ครูโรงเรียนขาดแคลนครู          
วิชาหลัก และครูต้นแบบในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมการบริหารจัดการการนิเทศชั้นเรียน โดยการพัฒนาระบบระบบ
นิเทศออนไลน์ (https://supervision.sesa35.info/ ) ส าหรับให้ครูทุกโรงเรียนรายงานการสังเกตการณ์จัดการ
เรียนรู้ ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะได้สารสนเทศส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ทุกปีการศึกษา 

ส่าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จะประสบปัญหาการขาดแคลนครู จึงได้ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference โดยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยการส ารวจ
ข้อมูลรายวิชาที่ทางโรงเรียนมีป๎ญหาขาดแคลนครูผู้สอน จากนั้นหาครูที่มีความสามารถ เป็นที่ยอมรับในการสอน
รายวิชานั้นๆ มีการประชุมร่วมว่างแผนของครูต้นทางและครูปลายทาง มีการนิเทศ ติดตามทั้งไปนิเทศยังโรงเรียน
ต้นทาง โรงเรียนปลายทาง และนิเทศออนไลน์ เป็นต้น (https://dlict.blogspot.com/)  

 4.2 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงินและสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้แยก  
แต่ละประเด็นรายการประเมิน ดังนี้ 

  4.2.1 มีการจัดท่าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณพ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน                
ได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 (จ าแนกเป็นรายไตรมาส) ทั้งใน    
ส่วนของงบด าเนินงานและงบลงทุนภายใต้งบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด ประกอบกับในระหว่างปีงบประมาณนั้นได้มีการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงประมาณและเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนด ในรูปของการประชุมคณะกรรมการการก ากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาสเช่นกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

  4.2.2 มีการด่าเนินการด้านงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย และทันก่าหนดเวลา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการด าเนินการด้านงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายและทันก าหนดเวลา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านงบประมาณ 
บริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นป๎จจุบัน สามารถตรวจสอบได้    

https://dlict.blogspot.com/
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
ควบคุม การรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การบัญชี การเบิกจ่ายเงินเดือนการจัดเก็บครุภัณฑ์  การเบิกจ่ายพัสดุ 
อย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง เป็นป๎จจุบัน และตรวจสอบได้ โดยการด าเนินการดังนี้ 
 1. มีทะเบียนคุมงบประมาณ แยกเป็น งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบลงทุน    
ตามแผนงาน และรหัสงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยเทียบกับรายงานในระบบ GFMIS 
  2. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านโปรแกรมติดตามเร่งรัดค่าใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. เร่งรัดก ากับ ติดตาม รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม
มาตรการของรัฐบาลก าหนด  
 4. ทะเบียนคุม และข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ในโปรแกรม E-Money โปรแกรมสั่งจ่ายเช็ค 
 5. การด าเนินการรายงานสถานะทางการเงินแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งบันทึกในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องและเป็นป๎จจุบัน 
 6. จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความ
สะดวก ต่อการเข้าถึงข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุให้เป็นไปตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสามารถรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 7. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นป๎จจุบันสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงาน         
ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ผลการด่าเนินงาน  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีข้อมูลการรับจ่ายเงินงบประมาณ            
ที่เป็นป๎จจุบันข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อก าหนด แผนงาน
โครงการได้อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ สามารถตรวจสอบได้ บรรจุตามวัตถุประสงค์
สนองต่อนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. มีฐานระบบข้อมูลที่สามารถติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 3. การบริหารจัดการข้อมูลตามภารกิจและให้บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจ 

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้พร้อมใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา 
การด่าเนินงาน   

 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ จากทะเบียนคุมงบประมาณเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย          
ในรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ในระบบ GFMIS จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกัน มีการ
ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ  
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ขั้นตอนการด่าเนินการบันทกึบัญชีบนระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถูกต้อง 

การบันทึกรายการรับและน าฝาก 
เงินฝากคลัง (RB และ R2) (ขจ.05) 

การบันทึกรายการล้างบญัชีพักสินทรัพย์ 
(สท.01 และ สท13) (ขจ.05) 

การบันทึกรายการรับและจ่าย 
เงินนอกงบประมาณ (RE และ PP) 

การบันทึกรายการรับและน าส่ง  
เงินรายได้แผ่นดิน (RA และ R1) 

การบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชี (JV) 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

การบันทึกรายการจ่ายช าระเงิน  
(ขจ.05) 

การบันทึกรายการเบิกเกิน
ส่งคืนฯ  

(BD,R6 และ BE) 

การบันทึกรายการล้างลูกหนี้ฯ  
(G1) 

รับเอกสารหลักฐาน 
การบันทึกบัญช ี

ด าเนินการบันทึกบญัชี 
บนระบบ GFMIS 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารหลักฐาน 

 

ส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 

 

เสนอผู้บังคับบญัชาลงนามอนุมตั ิ
และเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ 

เพื่อรอการตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของการบนัทึกบัญชี 
จากเอกสารการบันทึกบัญชีกับเอกสารหลักฐาน

และรายงานงบทดลองบนระบบ GFMIS 

แก้ไขข้อผิดพลาด 
และบันทึกให้ถูกต้อง 
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 4.3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 

  4.3.1 มีแผนอัตราก่าลังที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน   
โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กร และพร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ป๎จจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ที่กว้างครอบคลุมกิจกรรม ต่างๆ ในองค์กร
และเก่ียวข้องผูกพันทุกข้ันตอนของการบริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติการดูแล
บ ารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแต่ละหน้าที่นั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากร
หรือสมาชิกในองคก์าร  

  4.3.2 มีการจัดสรรอัตราก่าลัง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหาร         
งานบุคคล โดยมีประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
          - มีการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท า
แผนอัตราก าลังและวางแผนอัตราก าลัง  1 ปี 5 ปี 10 ปี และเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
          -  มีการน าต าแหน่งว่างที่ได้รับการจัดสรรคืน หรือน าอัตราว่างจากการย้าย ลาออก ที่ไม่       
เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด หรืออัตราก าลังขาดเกณฑ์ มาพิจารณารับย้าย/สรรหา/เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง           
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ต่อไป 
         -  มีการจัดท าแผนงาน/ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งใน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         - ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                        ผลการด าเนินงาน  
         - เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
         - จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         - การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         - การส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
         - การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         - จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงาน 
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  4.3.3 มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน
โดยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ          
เข้ามาปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กร และพร้อมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคป๎จจุบันได้ ดังจะเห็นได้จากขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่กว้างครอบคลุมกิจกรรมต่าง  ๆ          
ในองค์กรและเกี่ยวข้องผูกพันทุกขั้นตอนของการบริหารงาน นับตั้งแต่การวางแผนเพ่ือสรรหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติ การดูแลบ ารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพ้นไปจากการปฏิบัติงาน ซึ่งงานในแต่ละหน้าที่นั้น จะต้องเกี่ยวข้อง
กับบุคลากร 

วิธีการด่าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล  
- ได้พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยมีประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
- มีการประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดท าแผน

อัตราก าลังและวางแผนอัตราก าลัง  1 ปี 5 ปี 10 ปี และเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

- มีการน าต าแหน่งว่างที่ได้รับการจัดสรรคืน หรือน าอัตราว่างจากการย้าย ลาออก ที่ไม่เกินเกณฑ์ที่  
ก.ค.ศ.ก าหนด หรืออัตราก าลังขาดเกณฑ์ มาพิจารณารับย้าย/สรรหา/เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ต่อไป 

- มีการจัดท าแผนงานโครงการของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
- ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ผลการด่าเนินงาน  

- จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูล วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- การส่งเสริมการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  
- การพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ในหน่วยงาน 

สร้างเครือข่ายการท างาน เครือข่ายความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานการศึกษา              
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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      จัดประชุมร่วมกันทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

 
      

จัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล เพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และสะดวก รวดเร็ว ต่อการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานการศึกษา  

ในแต่ละเรื่องได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            4.3.4 มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา 

                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง           
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา โดยเริ่มต้นจากการได้รับข้อมูล
จ านวนอัตราว่างและวิชาเอกที่สถานศึกษามีความต้องการ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาเอกที่  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดและเป็นไปตามหลักสูตรโครงสร้างของสถานศึกษา เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรวจสอบได้ซึ่งส่งต่อมาจากงานอัตราก าลัง การด าเนินการสรรหาได้ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้              
โดยแยกข้อมูลออกจากระบบอ่ืน ๆ เป็นโปรแกรมเฉพาะที่ใช้ส าหรับการจัดการด้านข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นค าร้องขอย้าย เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู       
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือให้ได้การประมวลผลที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสรรหาที่ถูกต้องและรวดเร็ว  
 ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ในปี พ.ศ.2563    
ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน สามารถสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้ในวิชาเอกที่ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา และตรงตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย  
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  4.3.5 มีการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะท่ีมีความโปร่งใส 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง ล าพูน สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามแผนการพัฒนาตนเองรายปี (ID Plan) ทั้งยังสามารถน าผล
ที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพ่ือขอมี และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หรือ
ตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งมีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครู และคุณลักษณะที่คาดหวัง 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ปี  
ต้องมีชั่วโมงพัฒนา จ านวน 100 ชั่วโมง  ดังนี้ 

                             

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และยังได้ด าเนินการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะที่มีความโปร่งใส โดยได้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพิจารณาคุณสมบัติและ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินส่งผลงานทางวิชาการทั้งวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งอนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 – 3 เพ่ือน าเสนอ อกศจ. และ กศจ. ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ ตามล าดับ 
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ขั้นตอนการประเมินค าขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้น าหลักเกณฑ์และวิธีการ           
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ  เลื่อนวิทยฐานะ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  จัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา พิจารณาแต่งตั้ง ผู้บริหาร และครู ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน            
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยฐานะ ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองวิทยฐานะและเป็นวิทยากรให้ความรู้  
แก่เพ่ือนครูในจังหวัดล าปาง และล าพูน  
 
 
 
 
 
 
 
 

      4.3.6 การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร            
ทาง   การศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 23 “ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ศ.จ.)            
มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้... (5) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครอง             
ระบบคุณธรรมการจัดสวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา” มาตรา 75 วรรคหนึ่ง “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
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ผู้ใดมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงาน
ทางการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี” 

 ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เสนอผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังหน่วยงานที่ด าเนินการคัดเลือกให้บุคลากรในสังกัดทราบทางหนังสือ
ราชการ จดหมายข่าว เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊คฯลฯ  และส่งบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม            
ยกย่องเชิดชูเกียรติในงานพิธี ต่าง ๆ เช่น งานวันข้าราชการพลเรือน , งานวันครู  พร้อมจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) โดยน าผลงานรางวัล ของบุคคล/สถานศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีผลการด าเนินงาน ได้รับรางวัลประเทศ ระดับนานาชาติ ดังนี้   
ปีงบประมาณ 2562   

รางวัลประเภทบุคคล  เช่น 
1. รางวัลโอเบคอวอร์ด ชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 7 รางวัล ได้แก่ 

 1.1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 1.2 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ได้แก่ นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
 1.3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล 
 1.4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวปฏิมา                  
นรภัทรพิมล  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 1.5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่                
นางอรพิน  ควรสุวรรณ  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 1.6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการะรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่                    
นายบรรเจิด  สระป๎ญญา  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 1.7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ นายพิเชษฐ์  ใจปวน 
โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน   หน้าที่ 44 

 

 

          2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นายเสกสรร  กาวินชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และนางอัญญชลีย์  สิทธิ  
โรงเรียนล าปางกัลยาณี     
                     
                     
          
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
          3. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ นางสบันนา  มหาวรรณ์  ข้าราชการครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
           4. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ได้แก่ นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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รางวัลหน่วยงานสถานศึกษา เช่น 

1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ (ไทย-ฮ่องกง) ได้แก่โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม (IQA AWARD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน   หน้าที่ 46 

 

 

รางวัลประเภทหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1. โล่รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ดีเด่น 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ล าดับที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ล าดับที่ 7 ของประเทศ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ผลการประกวด “กต.ปน.ต้นแบบ” ระดับดี ระดับมัธยมศึกษา  ได้ล าดับที่ 3 
                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ปีงบประมาณ 2563 

รางวัลประเภทบุคคล  เช่น 
1. รางวัลโอเบคอวอร์ด ชนะเลิศเหรียญทอง จ านวน 4 รางวัล ได้แก่ 

 1.1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 
ได้แก่ นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
               1.2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู  เรือนค า  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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               1.3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ได้แก่ นางรัชนก  ตั้งใจ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                
      
 
 
 
 
 
 
    
 
 
           2.  รางวัลข้ าราชการพลเรือนดี เด่น จั งหวัดล าปาง ได้แก่  นางสาววศินี  วนรัตน์   ต าแหน่ ง                   
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และ จังหวัดล าพูน ได้แก่      
นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
 
 
                             
 
 
 
              
                                                
              
                                                 
 
 
 
 

3. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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รางวัลหน่วยงานสถานศึกษา เช่น 
           1. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ 2 ปีซ้อน  ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 
               
            
 
 
 
         
 
 

2. โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ 3 รางวัล Special Awards จาก Shanghai 
Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia – Norton 

University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง)   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รางวัลประเภทหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น 
          1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ   
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2. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2563 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
“ระดับทอง” อันดับหนึ่ง ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.3.7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษา ล าปาง  ล า พูน  มี การบริ หารองค์ กร                      
โดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ P การวางแผน D การปฏิบัติ            
ตามแผน C การตรวจสอบ A การปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ค่านิยมขององค์กร I – SMART 
ที่เน้นบูรณาการท างานอย่างเป็นระบบ ค้นพบคุณธรรม มุ่งน าผลส าเร็จ งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ                   
รอบรู้ เทคโนโลยี ซึ่งจะท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการ
ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้      
   1. ประชาสัมพันธ์ ส ารวจความต้องการพัฒนา/หนังสือราชการ/เฟสบุ๊ค/ไลน์/เว็บลิงค์ ฯลฯ 

  2. ประชุมประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน ทีมบริหาร ส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการขยายผลสู่โรงเรียน/กลุ่ม หน่วย ให้เข้ารับการพัฒนา            
อยู่สม่ าเสมอ 

              3. ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              4. สร้างความตระหนักชี้แจงให้เห็นความส าคัญและแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร            

ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็นระยะ ๆ  
  5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ  

ของตนเอง (ID PLAN) /บริบทของสถานศึกษา โดยวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก 
  6. สรุปผล นิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้นิเทศโรงเรียน  
  7. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) โดยน าผลงาน/            

รางวัล ของบุคคล/สถานศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติ  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา         
ในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ เป้าหมายโดยพิจารณาความสอดคล้อง            
กับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ               
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีที่ผ่านมาเพ่ือสรุปและรายงาน
ผลเป็นภาพรวมเขต 

2. ส ารวจความต้องการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปยังสถานศึกษาในสังกัด        
ทุกโรงเรียน 
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3. ประชุมทีมบริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณที่ผ่านมา สรุปผลความต้องการพัฒนา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2563 พร้อมทั้งน านโยบาย สพฐ. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาจัดท าแผนเพ่ือ
ลงสู่การปฏิบัติ ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อม 

4. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมคณะท างาน จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 
2563 และยังเป็นหน่วยก ากับ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุนให้คน            
ทุกช่วงวัย มีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพบุคลากร              
ในสังกัดเข้ารับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานจัด โดยร่วมคิดทิศทางการพัฒนาร่วมกันก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีวิธีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ดังนี้ 
           1. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับการด าเนินงาน 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3. ประชุม เพ่ือร่วมวางแผนการท างาน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน หลักสูตรการเรียนรู้ เป้าหมาย 
และเตรียมความพร้อม การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการประชุม อบรม 
สัมมนา ฯ ที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความคิดเชิงระบบและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
            5. มีการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยผู้บริหาร สหวิทยาเขต คณะศึกษานิเทศก์และครูผู้นิเทศ 
ของโรงเรียน 
             6. จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) โดยน าผลงาน/รางวัลของ       
แต่ละบุคคล/สถานศึกษา เข้าร่วมแสดงผลงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติ  

โดยมีผลการด่าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. ความต้องการครูเป็นไปตามแผนความต้องการที่สถานศึกษาก าหนด 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนการพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างทั่วถึงตามรูปแบบที่หลากหลายตรง

ตามความต้องการสมรรถนะตามต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ  
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีจิตวิญญาณของความเป็นครู                       

เป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  

 4.4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานทั่วไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีกระบวนการที่ช่วยประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารงานอ่ืนๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศจัดท าส ามะโนนักเรียน และ
การรับนักเรียน การดูแลอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อมการพัฒนา มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา หน่วยก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงานบริหารทั่วไป รวมถึง            
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นป๎จจุบันและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด    
มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและ
ภายนอก เขตพ้ืนที่และส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุน จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการ
บริการทางการศึกษา ในเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ เป็นป๎จจุบัน ทั่วถึงเขตบริการและ
ครอบคลุมประชากรวัยเรียน ตามส ามะโนประชากรวัยเรียนและรับนักเรียนนอกเขตบริการ มีการวางแผน              
พัฒนาและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ              
และปลอดภัย พัฒนามาตรฐานและตัวชี ้ว ัดการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ และรายงานผลการปฏิบัติงาน              
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน โดยน าผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน            
จัดวางระบบการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับสภาพป๎ญหาการด าเนินงานตามภารกิจ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดวางล าดับความส าคัญ ของความเสี่ยงและการวางแผนปรับปรุงตามแนวทาง การควบคุมภายใน            
ตามหลักเกณฑ์วิธีที่ก าหนดอย่างชัดเจน มีการด าเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและ
เงื่อนไข โดยไม่ขัดต่อระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ. ศ. 2547         
และมีการประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามา
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  4.4.1 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการในหลากหลายรูปแบบ โดยมีการด าเนินงานดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
           1.1  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวิธีด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต กลยุทธ์              
สร้างการรับรู ้เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน               
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการสร้าง
สื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เพ่ือรองรับ        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขึ้น ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - เ ว็บ ไซต์ของส านั กงานที่ รองรั บการประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส                 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผลการประเมินได้ 93.65 คะแนน 
เป็นล าดับการประเมินที่ 17 จาก 225 เขต ซึ่งอยู่ในระดับ A 
   - ระบบงานรั บส่ งหนั ง สื อร าชการและมี การ ใช้ ง านจนถึ งป๎ จจุ บั น  ที่  URL 
https://smart.obec.go.th/ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) มาใช้ในการบริหารจัดการ          
ด้านต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการงานในส านักงานเกิดประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ฯลฯ จึงได้น าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My office) มาใช้ในงานรับ - ส่งหนังสือราชการระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 
   - ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษาใช้เพ่ือการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
(https://sesa.obec.go.th/area/) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นป๎จจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างมีความสะดวก 
รวดเร็ว เรียกใช้ได้ ตรงตามความต้องการช่วยให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเป็นไป            
อย่าง มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจ ตั้ งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐาน ข้อเท็จจริง ตรวจสอบ            
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ได้มีกระบวนการวิเคราะห์ มีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนด าเนิน           
การพัฒนาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นอกจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด า เนินการการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (www.secondary35.go.th) โดยได้จัดหมวดหมู่ของข้อมูลสารสนเทศให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงข่าวสารของทางโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน าข่าวสารขึ้นประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ได้เอง 
 ประเด็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการสร้างหรือ
พัฒนาและน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ อาทิ มีการพัฒนาโปรแกรมบันทึ กข้อมูล       
ค าร้องขอย้ายและผลคะแนนที่คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ กศจ. พิจารณาในวาระ          
การประชุม ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้น าโปรแกรมฐานข้อมูลย้ายครู             
มาใช้งานปรากฏว่าช่วยลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบุคคลลง ท าได้สามารถด าเนินงาน                  
ได้รวดเร็วขึ้นและสามารถน ามาจัดท าเป็นรายงานสรุปผลเพ่ือประกอบการพิจารณาการย้ายของบุคลากร                 
ในสังกัดได้ 

  4.4.2 การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างบรรยากาศ การท่างานที่ดี 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการวางแผน พัฒนา และบ ารุงรักษา
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยได้ด าเนินการดังนี้  
  ๑. จัดท าแผนพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน 
  ๒. ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล บ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด           
อยู่อย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. การตรวจวิเคราะห์อาคาร อาคารประกอบ วัสดุสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กรณีมีผลกระทบ        
จากเหตุแผ่นดินไหว ลมพายุ หรือ ฝนตกหนัก ฯลฯ 
  ๔. การปรับภูมิทัศน์ เช่นการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ การตีเส้นจราจร การแต่งพุ่มดอกไม้          
การปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างความร่มรื่นสวยงาม 
  ๕. การก าจัดปลวก มด นก ค้างคาว ยุงลายที่มีผลกระทบต่อคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม            
ให้มผีลกระทบน้อยที่สุด 
 จากผลการด าเนินการ ส่งผลให้สร้างความพึงพอใจผู้ปฏิบัติงาน ครูและบุคคลภายนอกผู้มา              
ติดต่องาน ในระดับมาก 

  4.4.3 มีการประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการจัดการศึกษาดังนี้ 

         1. นักเรียนในระบบการศึกษาปกติ จ านวน 31,671 คน  
 2. นักเรียนที่ด าเนินการเรียนตามอัธยาศัย จ านวน 2 รายดังนี้ 

 2.1 เด็กชายณธรรศธรรม  ไวยอริยโพชฌงค์  อายุ 14  ปี 
 2.2 เด็กหญิงศิริญาณิศา  ไวยอริยโพชฌงค์  อายุ 13  ปี 
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  4.4.4 การแก้ปัญหาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน            
โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น            
เช่น ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผ่านการบริหารจัดการใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดมีความจ าเป็นต้องรองรับนักเรียน                
ในพ้ืนที่ ที่ด้อยโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 
2562 - 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีความสอดคล้องกับนโยบาย             
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบนพ้ืนฐานสภาพบริบท
ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  

  4.4.5 มีการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษากับบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน สถาบัน สังคมอ่ืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล              
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหน้าที่
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา คอยให้การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษากับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมอ่ืน 

ในระดับบุคคลและครอบครัว ได้ด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจน คือการจัดการศึกษาแบบ Home School ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และต่อเนื่อง 

ในระดับองค์กร หน่วยงาน สถาบัน และสังคมอ่ืน ได้ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน           
การจัดการศึกษา อาทิ โรงเรียนในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน ในการประสานงาน การนิเทศการศึกษา              
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และข้อราชการอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
ประสานความร่วมมือการในพัฒนาบุคลากร และอ่ืน ๆ และหน่วยงานจัดการศึกษาอ่ืน ๆ ประสานงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการศึกษาโดยภาพรวม 

 
จากผลการด าเนินงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 

ล าพูน มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน ได้ครบทุกประเด็น
พิจารณา สมควรที่จะได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 
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องค์ประกอบที ่5 ความสมัพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการด้านความสัมพันธ์กับชุมชน          

และหน่วยงานอ่ืน โดยการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาการศึกษาอีกด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ประเมินตนเอง ได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”  

5.1 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 5.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานอ่ืน มีส่วนร่วมในกิจกรรทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
 
  
 
 
 
 
 
 

- ประสานความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ในการส่งลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  เข้าร่วมงานชุมนุม
ชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือ         
จิตอาสาท าความดีรวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬา
สมโภช 700 ปี อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , 
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา, โรงเรียนแม่พริกวิทยา, โรงเรียนเถินวิทยา, โรงเรียนสบปราบพิทยาคม, โรงเรียนเมืองปาน
วิทยา, โรงเรียนจักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน, โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม, โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา และ
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
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- ประสานความร่วมมือกับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการส่งลู กเสือ เนตรนารี และเจ้าหน้าที่             
ผู้ประสานงานเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ราชาภิเษกระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม– 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธอ าเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนที่เข้าร่วมงานชุมนุมได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย , โรงเรียนแม่พริกวิทยา, โรงเรียนเมืองมายวิทยา,
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 

ผลที่ได้รับ 
 2. จากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือส่งลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             
ผ่านงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และงานชุมนุมยุวกาชาดในระดับต่าง ๆอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการส่งเสริม             
ให้ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจากต่างจังหวัด ส่งเสริมทักษะชีวิต 
ทักษะทางลูกเสือ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าองค์ความรู้มาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน          
ซึ่งส่งเสริมให้โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 
2562 ระดับจังหวัดล าปาง และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ประจ าปี 2562 ระดับจังหวัดล าพูน 

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1.2 ผลของกิจกรรมที่ด าเนินงานกับผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และ
หน่วยงานอ่ืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการด าเนินงานร่วมกิจกรรมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเฉพาะการด าเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน          
ในทุก ๆ ปี ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้มอบเงินจ านวน 500,000 บาท             
(ห้าแสนบาท) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผล
ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ มีเวทีในการแข่งขัน และประสบผลส าเร็จในการแข่งขัน           
ได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับประเทศ  
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นอกจากนั้นได้ด าเนินงานร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ในการสอนเสริม            
ด้านวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร                   
โดยการส่งเสริมจากจังหวัดล าปาง มีการติวและสอนเสริม จ านวน 5 จุด ๆ ละ 2 วัน ส่งผลให้นักเรียนสอบเข้า
มหาวิทยาลัยในสาขาท่ีต้องการมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้น 

 
  

 

 
 

 

5.1.3 ผู้ให้การสนับสนุนมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย                   
ที่ให้การสนับสนุนมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ผู้รับบริการและ          
ผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในภาพรวม ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปหรือระดับดีขึ้นไป              
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตอบแบบสอบถาม จ านวน 324 คน 
มีความพึงพอใจในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 
 2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตอบแบบสอบถาม จ านวน 237 คน 
มีความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการอ านวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ 
ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 

จากการส ารวจพบว่า 
 1. จ านวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 237 คน มีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 
 2. จ านวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 324 คน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการอ านวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ  
และด้านข้อมูลข่าวสารในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 
 

การบริหารจัดการ  
4 ด้าน 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม (คน) 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านวิชาการ 324 11.58 65.61 17.98 2.00 2.84 
ด้านงบประมาณ 324 31.11 50.53 13.05 3.31 2.00 
ด้านบริหารงานบุคคล 324 31.05 51.23 13.83 1.67 2.22 
ด้านบริหารทั่วไป 324 27.78 53.09 15.37 1.30 2.47 

ภาพรวม 324 30.51 51.56 14.13 1.57 2.23 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในภาพรวม ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป  82.07 
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5.2 มีส่วนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 5.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้บริการ กับสถานศึกษาทุกสังกัด 
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
อ านวยความสะดวก การท างานองค์คณะบุคคล จัดให้มีเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างองค์คณะบุคคล 
หน่วยงาน มีข้อมูลสารสนเทศ ประกอบการท างานของคณะบุคคลอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผล            
การปฏิบัติงานขององค์คณะบุคคล 
  การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการท างานองค์คณะบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดให้มีองค์คณะบุคคล เพื่อประสาน ส่งเสริมการท างานทั้งในด้านการบริหารวิชาการ  
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงบประมาณ โดยอยู่ในรูปองค์คณะบุคคล ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  
  2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3. คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
  4. คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด 
  โดยได้ด าเนินการให้องค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการท างาน           
ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
  ส่งผลให้ การด าเนินงานของการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
และการบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เป็นที่พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เนื่องจาก
การท างานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์คณะบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนของ             
ผู้บริหาร ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ 
  นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนิเทศการศึกษา การประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน 
ท้องถิ่น สังคม เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย โดยมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. แจ้งกฎ ระเบียบ แนวทางการด าเนินงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดทราบทุกแห่ง 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการสถาน ศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ ให้
สามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สถาน ศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  4. ก ากับ ติดตามผลการด าเนิน งานของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
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  ส่งผลให้โรงเรียน มีการบริหารจัดการที่ดีข้ึน ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาศักยภาพให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 
  3. โรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเต็มศักยภาพ  
   
  
 
 
 
 
 

 5.2.2 ผลของกิจกรรมที่ด าเนินงานกับผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน 
และหน่วยงานอ่ืนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาทุกสังกัด ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการด าเนินงานร่วมกิจกรรมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น จังหวัด องค์กรเอกชน และหน่วยงานอ่ืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยเฉพาะการด าเนินงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ในทุก ๆ ปี ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้มอบเงินจ านวน 500,000 บาท               
(ห้าแสนบาทถ้วน) ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ            
ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ มีเวทีในการแข่งขัน และประสบผลส าเร็จในการแข่งขัน             
ได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับประเทศ  
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 นอกจากนั้นได้ด าเนินงานร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ในการสอนเสริมด้านวิชาการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร โดยการส่งเสริมจาก          
จังหวัดล าปาง มีการติวและสอนเสริม จ านวน 5 จุด ๆ ละ 2 วัน ส่งผลให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขา             
ที่ต้องการมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.2.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาทุกจังหวัด ชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่อง 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่ให้
การสนับสนุนมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 82.07 มีความพึงพอใจในภาพรวม ตั้งแต่ระดับมากขึ้นไปหรือระดับดีขึ้นไป โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 
 1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตอบแบบสอบถาม จ านวน 
324 คน มีความพึงพอใจ ในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงานทั่วไป ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.07  
  2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งตอบแบบสอบถาม จ านวน 
324 คน มีความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการอ านวยความสะดวก ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 

 จากการส ารวจพบว่า 
  1. จ านวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 324 คน มีความพึง
พอใจในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 
  2. จ านวนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 324 คน มีความพึง
พอใจต่อการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการอ านวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ 
และด้านข้อมูลข่าวสาร ในระดับมากข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 82.07 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านกกงานเขตพ้ืนที่การึึกาามกยมมึึกาาล าปาง 
ล าพูน มีคุณสมบกติตามองค์ประกอบที่ 5 ความสกมพกนย์กกบชุมชนและหน่วมงานอ่ืน ได้ครบทุกประเด็นพิจารณา 
สมควรที่จะได้รกบการประเมินในระดกบ “ดีเยี่ยม” 
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องค์ประกอบที่ 6 ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด โดยมีจ านวนโครงการตามนโยบายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ประเมินตนเอง ได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม”  โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

6.1 จ านวนโครงการตามนโยบายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

 6.1.1 โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

                6.1.2 โครงการตามนโยบายของ สพฐ.  ดังนี้ 

1. การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาภายใต ้กรอบแผนงานบูรณาการ 
    ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           

  4. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
5. โครงการ การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข   
    ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
7. โครงการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     6.1.3  โครงการตามนโยบายของ สพท./ศธจ./ศธภ.  ดังนี้ 

นโยบายที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 
2. โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่  10 และพระบรมวงศานุวงศ์                         
    สู่การบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
    ล าปาง ล าพูน 
นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. โครงการ  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม (ภาษาจีน) 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม 
4. โครงการการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงและกิจกรรม PLC 

5. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือสร้างความส าเร็จในการท างานและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท า
คุณประโยชน์แก่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ         
ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
7. โครงการมอบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีผลงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 

8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง 
    กับศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

9. โครงการ พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
2. โครงการติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 
3. โครงการ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference ด้วยทรัพยากรที่จ ากัด 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา         
ล าปาง ล าพูน  มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่ 6 ผลส าเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้ครบทุกประเด็น
พิจารณา สมควรที่จะได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 
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องค์ประกอบที ่7 ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศกึษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการด าเนินงานที่มีความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาในสังกัด มีผลส าเร็จตามการบริหารจัดการ ร้อยละ 80 และสถานศึกษาร้อยละ 5 
มีผลส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจได้รับรางวัลระดับประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน
ประเมินตนเอง ได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

7.1  สถานศึกษาร้อยละ 80 มีผลส าเร็จตามรายการประเมิน 
         7.1.1 จ านวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีการวางแผนการรับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  6,490 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6,265 คน   
ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดตรงตามแผนการับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จ านวน  5,043 คน   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4,405 คน    
 7.1.2 จ านวนสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีการวางจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพโดยส่งเสริมให้สถานศึกษา มีการใช้ 6S PLC Model SESA 35  ในการด าเนินงาน 
และบูรณาการโมเดลเข้ากับระบบการท างานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน จ านวน  45  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

7.1.3 จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย และ            
วิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีสถานศึกษาที่ผ่านกิจกรรม
ปลูกฝ๎งคุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษา มีการใช้ 6S PLC Model SESA 35  ในการด าเนินงาน และบูรณาการโมเดลเข้ากับระบบการ
ท างานของเศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน จ านวน  45 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกฝ๎งคุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย ปีการศึกษา 2562 – 
2563 โดยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. , โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ , โครงงานเฉลิมพระเกียรติ 
เยาวชนไทย ท าดีถวายในหลวง , โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน และ         
การส่งเสริมด้านการสร้างความตระหนักในจิตส านึก หวงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ผ่านการพัฒนา         
การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย  และประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น          
ตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง             
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการบูรณาการโครงการและกิจกรรมตาม
นโยบายอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
สู่การบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา จนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานและมีสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกแห่ง ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือสถานศึกษาประเมินทุกแห่ง         
รวมจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง ล าพูน ที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้น จ านวน        
45 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินในระดับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.) จ านวน 3 แห่ง และสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินในระดับสถานศึกษาพอเพียง            
จ านวน 42 แห่ง  ดังตัวอย่างเช่น 
  โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ล าปาง ล าพูน เป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในการด าเนินงานส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และได้รับการรับรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
ในป ีพ.ศ.2554 เป็นต้นมา 
            โรงเรียนเวียงมอก อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง และโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง เป็นหนึ่งในสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ที่มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนทุกคน        
อย่างต่อเนื่อง 

7.1.4 จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีระบบกาติดตาม ตรวจสอบ

และส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน โดยได้ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบและถูกต้อง ท าให้โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมินร้อยละ 100 ดังนี้ 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

ปีการศึกษา โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน (แห่ง) 
2561 45 45 
2562 45 45 
2563 45 45 

 

ที่มา : สรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน (2561 , 2562) 

จากตาราง 13 พบว่า สถานศึกษาทุกแห่ง จ านวน  45 โรงเรียน ผ่านการประเมินตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 

7.1.5 จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  (สมศ.) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และ
ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน โดยได้ด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและถูกต้อง ท าให้โรงเรียนในสังกัดผ่านการประเมิน ร้อยละ 93.48 ดังนี้  

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินคุณภาพนอก  
 

ปีการศึกษา โรงเรียนในสังกัด (แห่ง) โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน  (แห่ง) 
2554-2558 46 43 

รวม 46 43 
ร้อยละ 100.00 93.48 

  

ที่มา : ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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7.2 สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 5 มีผลส าเร็จน่าภาคภูมิใจได้รับรางวัลระดับประเทศ 
 7.2.1 สถานศึกษา/ผู้บริหาร ได้รับรางวัล 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีสถานศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาได้รับรางวัลมากมาย อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลมากมาย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ดังนี้ 

                รางวัลสถานศึกษา  ดังนี้ 
 1. รางวัลชนะเลิศประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่         
นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง  
 2. สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน ชนะเลิศประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 พร้อมรับเงินรางวัลทุนการศึกษาจากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 
30,000 บาท จัดโดยส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ เพ่ือจัดกิจกรรมสัมมนา
เครือข่ายสภาจ าลองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 
 3. รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 4. รางวัลโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 5. รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
 6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ (ไทย-ฮ่องกง) ได้แก่โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
                                     รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา   ดังนี้ 
                          1. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2563 ระดับประเทศ จังหวัดล าพูน ได้แก่ 
ได้แก่ นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
                                     2.  รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2563 
ได้แก่ นายสุทิน  คงสนุ่น  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  
                                     รางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ดังนี้  
  1. โล่รางวลัส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
ดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ล าดับที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ล าดับที่ 7 ของประเทศ 
  2. ผลการประกวด “กต.ปน.ต้นแบบ” ระดับดี ระดับมัธยมศึกษาได้ล าดับที่ 3 
  3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน       
เขตพ้ืนทีต่ามยุทธศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได้ล าดับที่ 1 คะแนน 3.50 
  4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่            
ระดับสูงมาก ระดับมัธยมศึกษาได้ล าดับที่ 3 คะแนน 93.67 
  5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่        
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีมาก ระดับมัธยมศึกษาได้ล าดับที่ 6  คะแนน 311.00  

7.2.2  ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีครู บุคลากรทางการศึกษา 

ได้รับรางวัลมากมาย อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลมากมาย ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ อันเกิดจากการการใช้ 6S PLC Model SESA 35 ได้แก่  
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 ปีงบประมาณ 2562   
   1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนวชิรป่าซาง 
   2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์      
ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ได้แก่ นางศรีจันทรัตน์  กันทะวัง 
   3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ศึกษานิเทศก์      
ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล 
   4. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวปฏิมา นรภัทรพิมล โรงเรียนประชารฐัธรรมคุณ 
   5. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม        
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางอรพิน  ควรสุวรรณ  
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
   6. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการะรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นายบรรเจิด  สระป๎ญญา  
 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
   7. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ นายพิเชษฐ์  ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง 
   8. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นายเสกสรร  กาวินชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
และนางอัญญชลีย์  สิทธิ  โรงเรียนล าปางกัลยาณี     
   9. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ นางสบันนา มหาวรรณ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
   10. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ได้แก่  
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
   11. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ        
การจัดการศึกษา ได้แก่ นางสาวพิชญา  ค าป๎น และ นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุติน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
   12. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ได้แก่  
นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
  ปีงบประมาณ 2563 
   1. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางศิริญญา เขื่อนแก้ว  
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
   2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู เรือนค า โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
   3. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน         
การสอน ได้แก่ นางรัชนก ตั้งใจ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                
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   4. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดล าปาง ได้แก่ นางสาววศินี วนรัตน์  ต าแหน่ง                   
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  
   5. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
                                   6. รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2563        
ได้แก่ นายทวี  เขื่อนแก้ว  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

7.2.3 นักเรียนมีผลการแข่งขันทักษะ ได้รับรางวัล 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีนักเรียนแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ ได้รับรางวัลมากมาย อันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ส่งผลให้นักเรียนในสังกัด ระดับชั้นต่าง ๆ ได้รับรางวัลมากมาย         
ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

1. นางสาววรารัตน์ สดสภุา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รางวัลที่ 2 ประเภทเรียบร้อย
ถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. เด็กหญิงณัชนิชา  เสนาธรรม โรงเรียนล าปางกัลยาณี รางวัลชมเชย ประเภทเรียงร้อย
ถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3. เด็กหญิงเธียรณัฐ ปิติ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รางวัลชมเชย ประเภทพินิจ
วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

4. นางสาวเธียราณัฐ  ปิติ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย           
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2562 และได้รับพระทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  

5. โรงเรียนวชิรป่าซางได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ  

       มีรางวัลที่ส่งผลภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่แสดงถึง
ความรู้ ความสามารถในองค์รวมของนักเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ได้รับรางวัลโล่รางวัล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            
ได้ล าดับที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ล าดับที่ 7 ของประเทศ 
 2. กลุ่มเยาวชนจิตอาสาพระโกศจันทน์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับรางวัลกลุ่มเด็กและ
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ในการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน                
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
 3. สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับรางวัล “ชนะเลิศประชาธิปไตย ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2562 จากส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 4.  นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้รับรางวัลความสามารถ ระดับชาติ โครงการรักษ์
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 5. นักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ            
(ไทย-ฮ่องกง)  
 6. นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรมในการ
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับประเทศ 
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 7. นักเรียนโรงเรียนจักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน ได้รับรางวัล Rookie Team 2nd           
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศและรางวัล SOLAR EVOLUTION ชุดการทดลองวิวัฒนาการของการ
ประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 8. นักเรียนทีมโครงงานวิจัยโรงเรียนล าปางกัลยาณีได้รับรางวัล SIVER MEDAL AWARD 
และรางวัล 2 Certificate ระดับนานาชาติ จากการแข่งขันโครงงานวิจัย ITEX 2019 ณ สหพันธ์มาเลเซีย 
 9. นักเรียนโรงเรียนล าปางกัลยาณี ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันระดับนานาชาติ The 
7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 ทีมโครงงานวิจัย
คณิตศาสตร์ บูรณาการประยุกต์  Mathematics-Robotic Machine ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6         
ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 10. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 รางวัล 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2563 มีสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19  จึงไม่มีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบที่ 7 ความส าเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ได้ครบทุกประเด็นพิจารณา 
สมควรที่จะได้รับการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” 
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8. องค์ประกอบผลงานดา้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการด าเนินงานและมีผลส าเร็จตาม        
การบริหารจัดการ มีผลส าเร็จที่น่าภาคภูมิใจได้รับรางวัลระดับประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ประเมินตนเอง ได้ระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” โดยมีแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
            รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3S2 5R Model สู่องค์กรคุณภาพ 

หมายถึง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง 
ล าพูน ให้เป็นองค์กรคุณภาพ² ด้วย 3 มาตรฐาน (3 Standards of Education) ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐานและมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 3 มาตรฐานที่ขับเคลื่อน
ผ่านการบริหาร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานงานบุคคล และ 
ด้านการบริหารทั่วไป โดยใช้กระบวนการด าเนินการ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (5R) ได้แก่  

ขั้นที่ 1 Review & Classifies (R1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม  
ขั้นที่ 2  Re-check to Do (R2) ทบทวน ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
ขั้นที่ 3  Real various Activities (R3) หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ  

3S
2 

3S25R Model 

องค์กรคุณภาพ 

3S
2
 

มาตรฐานที่ 1 
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ขั้นที่ 4 Recommend & Support (R4) ชี้แนะและประเมิน 
ขั้นที่ 5 Report to BP. (R5)  พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นฐานแนวคิด 

การพัฒนางาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ภายใต้ค่านิยม
องค์กร I-SMART รายละเอียดมีดังนี้ 

1.มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  คือ 
  มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน (S1) 
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (S2) 
  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (S3) 

2.มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ คือ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ(S1)  
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ        

การจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(S2)  
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพ  
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา(S3)  
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
แบบอย่างได้  

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
หลักสูตร    

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาและ 
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 

3.แนวด าเนินการด้วย 5 ขั้นตอน ( Re 5 Steps) ประกอบด้วย 
 1. Review & Classifies ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มเพ่ือออกแบบการพัฒนาที่ 

เหมาะสม โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สังเคราะห์และจัดประเภทข้อมูลตามลักษณะของงาน/โครงการ 
2. Re-check to Do ทบทวนตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 

วางแผนด าเนินการสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3. Real various Activities หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ ประกอบด้วย 
    3.1 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับความส าคัญ 

ของการพัฒนางานที่ปฏิบัติ 
    3.2 เสริมสร้างองค์ความรู้จากหลากหลายแหล่งข้อมูลและทรัพยากร 

3.3 ก าหนดโครงการ/กิจกรรมส าหรับการพัฒนาคุณภาพงานตามเป้าหมาย 
    3.4 โรงเรียน/ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4.  Recommend & Support ชี้แนะและประเมิน โดยนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ส่งเสริม 

และสนับสนุน การด าเนินงาน รวมถึงประเมินผลและสะท้อนผลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
5. Report to BP. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สรุปเขียนรายงานผล น าเสนอ วิธีปฏิบัติ ที่เปน็เลิศ 

(Best Practice) ส่งเสริมเติมเต็มสู่การเผยแพร่ผลงานในเวทีระดับที่สูงขึ้นสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องชมเชย
โรงเรียน/ผู้บริหาร/ครูที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และน าผลการด าเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนางาน
ต่อไป 

การด าเนินการพัฒนาองค์กรจะด าเนินการตามค่านิยมร่วมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน คือ I – SMART 

ค่านิยมองค์กร สพม.ล าปาง ล าพูน  “I – SMART” 
 I : Integrated =         เน้นบูรณาการ 
 S : System  =         ท างานอย่างเป็นระบบ 
 M : Moral  =         ค้นพบคุณธรรม 
 A : Achievement =         มุ่งน าผลส าเร็จ 
 R : Responsibility =         งานเสร็จด้วยความรบัผิดชอบ 
       T  :  Technology    =        รอบรูเ้ทคโนโลย ี 
  จากรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 3S25R Model 
ดังกล่าว  จึงน ามาเป็นกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบความมีคุณภาพดังต่อไปนี้ 

8.1 องค์ประกอบความมีคุณภาพ 

 8.1.1  คุณลักษณะของนวัตกรรม 
 1) มีรูปแบบนวัตกรรม PLC ครบถ้วน  
     นวัตกรรม6s PLC Model Sesa 35 มีกระบวนการที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ น ามาปฏิบัติได้จริง และเผยแพร่ได้ จากความส าคัญและสภาพปัจจุบันปัญหาของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน จึงได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด           
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ทุกแห่ง ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ด าเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ นวัตกรรม6s  PLC Model  Sesa 35 เป็นโมเดลที่สามารถน าพา
สถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรที่สังกัดส านักงานเขตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการท างาน
ที่มีกระบวนการอย่างเปน็ระบบ ดังนี้  

 
  2) นวัตกรรม PLC มีความสมบูรณ์ตามหลักเนื้อหาสาระของนวัตกรรม  
  ศึกษาแนวทางการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ดังนี้ 
                 2.1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กฎหมาย พรบ.
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแนวนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2.2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพป๎จจุบันป๎ญหาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ        
ความต้องการในการพัฒนา ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ผลการติดตาม       
การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
   2.3 น าผลจากการวิเคราะห์สภาพป๎ญหา ผลการติดตามและความต้องการของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องตาม ข้อ 2.2 น ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นนโยบาย และสรุปเป็นประเด็นการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ด้วยแนวทางการด าเนินงาน ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 6s PLC 
Model SeSa 35 
  3) นวัตกรรมมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   นวัตกรรม 6s  PLC Model SeSa 35 เป็นนวัตกรรม PLC ที่มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยสร้างจากการศึกษาวิเคราะห์ หลักการทฤษฎี และมี  การสร้างเครื่องมือเพ่ือประเมินผลการใช้โมเดล 
รวมทั้งเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการหาประสิทธิภาพของโมเดล จนได้นวัตกรรม 6s  PLC Model SeSa 35 ซึ่งเป็น
นวัตกรรมที่มีความสมบรูณ์ของเนื้อหาสาระของนวัตกรรม ดังแสดงในแผนภาพ 6s PLC Model SeSa 35 
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แผนภาพแสดง  6s  PLC ModelSeSa 35 
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4) รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่ม การน าเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็น
ขั้นตอนได้มีการศึกษารายละเอียดตามองค์ประกอบของผลงานด้าน แล้วรวบรวมข้อมูล ด าเนินการจัดท าเอกสารต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องมีรูปแบบที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ มีการออกแบบรูปเล่มถูกต้อง ครบถ้วน น าเสนอน่าสนใจ  
มีการจัดเรียงล าดับอย่างเป็นขั้นตอน มีข้อมูล รูปภาพ ประกอบการอธิบาย จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่ประณีต สวยงาม  

8.1.2 คุณภาพขององค์ประกอบในวัตกรรม 
 1) วัตถุประสงค์ เป้าหมายของนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบท/บทบาทหน้าที่/ยุทธศาสาตร์/
นโยบาย/สภาพป๎ญหา ความต้องการพัฒนา 
  นวัตกรรม 6S PLC Model SESA 35 มีการก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายของนวัตกรรม
สอดคล้องกับบริบทของนโยบายรวมทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนา และสามารถน าไป
ปรับใช้เพ่ือสร้างเป็นนวัตกรรมของแต่ละโรงเรียน     
 2) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา  
ด้วยแนวทางการด าเนินงาน ๖ ขั้นตอนดังรายละเอียด ตั้งแต่ S1จนถึง S6 ที่มีเนื้อหาสาระของนวัตกรรม  ดังนี้ 

     
S1 : System : ก าหนดระบบการท างาน เพื่อขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

สร้างเครือข่าย 

ก าหนดกระบวนการท างาน 
เพ่ือขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 

 

สร้างกลยุทธ์ (S2) 

ประเมินผล 
การก าหนดระบบ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
ใน สพม.ล าปาง ล าพูน 

โรงเรียน 
ใน สพม.ล าปาง ล าพูน 

 

รายงาน 
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  2) ความถูกต้องตามหลักวิชาการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการตาม 6S PLC 
Model SESA 35 เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระของนวัตกรรม โดยเริ่ม
จากการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  

ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดระบบการท างาน เพ่ือขับเคลื่อน 
PLC สู่สถานศึกษา โดยประชุมหากับคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณ            
ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
และโรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้ด าเนินการโดยสร้างความรู้ความเข้าใจ
และแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และตัวแทนครู
โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการก าหนด
กระบวนการท างาน เพ่ือขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาต่อไป 
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S2 : Strategy : สร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน ได้ก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนงาน             
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ผ่านเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัด สร้างความรู้ความเข้าใจและ        
แนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โดยเริ่มต้นจาก
การศึกษาปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือน าข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาปรับใช้ในการวางแผนการส่งเสริม / 

 

รายงาน 

สร้างโรงเรียนเครือข่าย 

โรงเรียน 
ขนาดกลาง - ขนาดเล็ก 

 

โรงเรียน 
ขนาดใหญ่ 

 

ขับเคลื่อนการสร้างและการใช้นวัตกรรม 
ของแต่ละโรงเรียน 

 

น ากระบวนการ PLC สู่ชัน้เรียน 

ประเมินผล 

ส่งเสริม / เพ่ิมเติม  
ความรู้เกี่ยวกับ PLC สู่สถานศึกษา 

 

ศึกษาปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา 

ส่งเสริม / สนับสนนุ (S3)  
การสร้างนวัตกรรม PLC ในสถานศึกษา 

 

คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
เพ่ือสร้างเครือข่าย(บริบทใกล้เคียงกัน) 
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เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับ PLC ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อน         
การท างานตามกลยุทธ์ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา รวมถึงพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบ ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือขยายผลและสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับโรงเรียน      
ขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาดกลาง - ขนาดเล็ก เพ่ือช่วยเหลือในการขับเคลื่อนให้มีการสร้างและการใช้นวัตกรรม       
ของแต่ละโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูน ากระบวนการ PLCไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน  

ผลการด าเนินงาน 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดกลยุทธ์และจัดท าแผนงานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ทีมงาน PLC ทุกภาคส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และเครือข่าย
PLC ของโรงเรียนในสังกัดให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  และตัวแทนครูของแต่ละโรงเรียนในสังกัด ก าหนดกลยุทธ์และวางแผน                 
ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาและเชิญตัวแทนโรงเรียนในสังกัดมาร่วมทบทวนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สภาพป๎ญหา / ความต้องการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน      หน้าที่ 77 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการขับเคลื่อน PLC ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
     โรงเรียนน าคู่มือแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCสู่สถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติรวมทั้ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ด าเนินการส่งเสริม/เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับ PLC ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการท างานตามกลยุทธ์ประเมินและรายงานผล    
การด าเนินงาน 
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S3 : Support : สนับสนุนการท างานตามกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้วิเคราะห์กลยุทธ์จาก S2 จากนั้นด าเนินการ
เพ่ือจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาร่วมกันในระหว่างการท างานได้แก่ จัดท าเวปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท า page ใน facebookและ ไลน์กลุ่มเพ่ือติดตามให้การดูแลและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนต่างๆในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความช่วยเหลือ
และติดตาม ความต้องการและความเร่งด่วนของปัญหา จากนั้นประเมินผลการด าเนินงาน ประเด็นใดที่เป็นปัญหา
ก็มีการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยค้นหาปัญหาสาเหตุแนวทางแก้ไขออกแบบกิจกรรมน าสู่การปฏิบัติและสะท้อน
ผลจนส าเร็จบรรลุเป้าหมายและสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
การจัดท าเวปไซต์การจัดท าเพจและกลุ่ม  facebook การจัดท าไลน์  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 

รายงาน 

วิเคราะห์กลยุทธ์จาก (S2) 
 

จัดสรรทรัพยากร / บุคลากร 
เพ่ือช่วยการสนับสนุน 

 

จัดท า Website/กลุ่ม Line  
เพ่ือแลกเปลี่ยน, ปรึกษาปัญหาในการท างาน 

 

ประเมินผล 

ให้ความช่วยเหลือและติดตาม (S4) 
ตามความต้องการและความเรง่ดว่นของปัญหา 
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ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ความช่วยเหลือตามล าดับของความเร่งด่วนให้แก่สถานศึกษาต่างๆ       
ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 

S4 : Supervise : นิเทศเชิงกัลยาณมิตรด้วยรูปแบบ PLC 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S5 

กลุ่มโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มโรงเรียนที่ขับเคลื่อนได้ดี 

จัดท าสารสนเทศ 
ข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศ 

สร้างเคร่ืองมือการนิเทศตามข้อค้นพบใน 
S3 

ด าเนินการนิเทศ 

ท าแผนการนิเทศ 

สร้างเครือข่าย / จับคู่การดูแล 
ระหว่างโรงเรียนและ สพม.ล าปาง ล าพูน 

รายงาน 

วัดและประเมินผล 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้สรุปผลการด าเนินงานนิเทศเชิงกัลยาณมิตร
ด้วยรูปแบบ PLC โดยได้จัดท าแผนการนิเทศเละสร้างเครื่องมือการนิเทศตามข้อค้นพบใน S3 ได้แก่ 1.แบบฟอร์ม
การนิเทศ 2.ข้อมูลสรุปการนิเทศ และได้ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศสู่สถานศึกษา หลังจากได้ท าการ
นิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน แล้ว ได้จัดท าสารสนเทศข้อมูลที่
ได้รับจากการนิเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มโรงเรียนที่ขับเคลื่อนได้ดี 2.กลุ่มโรงเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือจากนั้นได้สร้างเครือข่ายหรือการจับคู่การดูแลระหว่างโรงเรียนและระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จากนั้นท าการวัดและประเมินผลเพ่ือรายงานการสรุปการนิเทศเชิงกัลยาณมิตร        
ด้วยรูปแบบ PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดท าสารสนเทศข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศ 
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S5 : Summarize  : สรุปผลการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PLC 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานตามโมเดล  
จัดกลุ่ม PLC เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของโมเดล 6S วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และน าผลการประเมิน       
มาพัฒนาปรับปรุงโมเดล 6S จากนั้นให้สถานศึกษาน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและสรุปภาพรวม
ความส าเร็จของโรงเรียน ครูและนักเรียน สถานศึกษาจัดท ารายงานการขับเคลื่อนนวัตกรรม 6SPLC Model 
Seasa 35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงาน (S6) 

รวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงาน (S1 – S4) 

ประเมินหาประสิทธิภาพ
ของโมเดล 6S 

ปรับปรุงโมเดล 6S 

ประชุม PLC 

สรุปภาพรวมความส าเร็จ
ของโรงเรียน ครูและนักเรียน 

ประเมินผล 
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สรุปภาพรวมความส าเร็จของโรงเรียน ครู 
สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับโรงเรียน และน าไปสู่ความส าเร็จของโรงเรียนที่ส่งผล

ต่อครู นักเรียน ท าให้ได้รับรางวัลในรายการต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบประเมินผลงาน OBEC AWARDS ของ สพม.ล าปาง ล าพูน      หน้าที่ 83 

 

 

 

 

 

S6 : Show & Share  : เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้สรุปผลการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PLC 
เรียบร้อยแล้ว จึงได้วางแผนด าเนินการเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดแนวคิด 
สามารถน าไปต่อยอดและน าไปใช้ตามบริบทของสถานศึกษาได้โดยมีการวางแผนกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
ในหลากหลาย รูปแบบ โดยเสนอผลการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดยใช้โมเดล 6s PLC Model 
SESA 35 ทั้งในรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดกิจกรรม Show &Share  โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงาน /ผลงานที่เกิดจากการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ของสถานศึกษา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทน
นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

รายงาน 

ด าเนินการจัดกิจกรรม 

วางแผนการจัดกิจกรรม 

ประเมินผล 
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มีการรายงาน สรุปผลการด าเนินงาน และเผยแพร่การด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เผยแพร่ผลงานโดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)   ท าให้ได้รับรางวัลมากกมาย 
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 8.1.3.  การออกแบบนวัตกรรม PLC  
                   1) แนวคิดเกี่ยวกับ PLC มีการสังเคราะห์ มีทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล สามารถ

อ้างอิงได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ออกแบบนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 
ภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่ างต่อเนื่องยังยืน
ดังเช่นงานวิจัยของ สมศักดิ์เอ่ียมดี (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน        
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า รูปแบบที่มีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นเครือข่าย
ผสมผสานระหว่างบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการช่วยการท างาน          
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผละและขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA  

2) กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม PLC มีทฤษฎีที่ระบุ โดยมีกรอบแนวคิดในการ
พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างนวัตกรรม PLC ที่มี
รูปแบบระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประสิทธิภาพ มีกาตรวจสอบประสิทธิภาพขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA 
 

กระบวนการ 
S1 :System : ก าหนดระบบการท างาน 
เพื่อขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 
S2 :Strategy : สร้างกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 
S3 :Support : สนับสนุนการท างาน
ตามกลยุทธ์ 
S4 :Supervise : นิเทศเชิงกัลยาณมิตร
ด้วยรูปแบบ PLC 
S5 :Summarize  : สรุปผลการ
ด าเนินงานด้วยกระบวนการ PLC 
S6 :Show  Share  : เผยแพร่ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์
และออฟไลน ์
 

ประสิทธิผล 
-คุณภาพ การจดัการศึกษา 
ของโรงเรียนใน สังกัด 
สพม.ล าปาง ล าพูน 
-นักเรียน และบุคลกรใน  
สพม.ล าปาง ล าพูน 
มีการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 
-มีระบบการบริหารโดย 
กระบวนการ PLCที่มีคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า 
-กระบวนการ PLC  
-ภาคีเครือข่ายในเขตพ้ืนท่ี  
สพม.ล าปาง ล าพูน 
-การคัดสรรโรงเรยีนต้นแบบ 
และโรงเรียนเครือข่าย 
-ระบบการนเิทศและเทคโนโลย ี
-ทรัพยากรและบุคลการของ 
สพม.ล าปางล าพูน 
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 3) กระบวนการออกแบบนวัตกรรม มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวคิดทฤษฎี          
ที่น าไปใช้ได ้

  การออกแบบนวัตกรรม ได้มีแนวคิดทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้ 
ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความพึงใจ งานวิจัย
ทีเก่ียวข้องและก่อนน าไปใช้ทดลองได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง และความเป็นไปได้  
 8.1.4  ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ๑) กระบวนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม PLC ถูกต้องตามหลักวิชา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง-ล าพูน ได้ออกแบบนวัตกรรม 6s  PLC 
Model  Sesa 35และได้มีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาและมีการหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมครอบคลุมในด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง(construct validity) โดยนวัตกรรม 6s  
PLC Model  Sesa 35 โดยมีกระบวนการหาประสิทธิภาพ คือ การหาค่า ความสอดคล้อง IOC ของนวัตกรรม 
จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้ แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
  ๒) นวัตกรรม PLC มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
       จากการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.5  นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อนวัตกรรมและค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 
  ๓) วิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมครอบคลุมในด้านเนื้อหา (Content validity) 
และโครงสร้าง(construct validity) 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ 

1)  การหาค่าความสอดคล้อง ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของคู่มือและแบบประเมินความพึงพอใจ 
2) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ ของผู้บริหารโรงเรียน และครู ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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 8.1.5  การได้รับการยอมรับในวงวิชาการ 
            1) ได้รับการเผยแพร่ในงานวิชาการระดับชาติ 
                         การประชุมทางวิชาการและมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐOBEC AWARDS  ระดับชาติครั้งที่  9 ประจ าปีการศึกษา 2562ของ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จากโมเดล 6s  PLC Model  Sesa 35 ได้แก่  
ศึกษานิเทศก์ คณะครู ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประจ าปีการศึกษา  2562  ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีวรัญํู  เรือนค า โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี             
เพ่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                   

ประจ าปีการศึกษา  2562 ได้แก่  นางสบันนา  มหาวรรณ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 รวมทั้งได้รับการยอมรับผ่านผลงานด้านอ่ืน ๆ ที่น ากระบวนการของ 6s  PLC Model  Sesa 35 ไปใช้  
ในการพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอน  ของบุคลกรทุกฝ่าย ทุกงานดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองประจ าปีการศึกษา 2562 
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รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทองประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.2  ความมีประโยชน์ 

8.2.1 ความสามารถในการน านวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35 แก้ปัญหาหรือพัฒนา 
S1 : System : ก าหนดระบบการท างาน 
 1) สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุได้ครบถ้วน 
 นวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35 มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ระบุได้ครบ 
 2) น านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
 3) แก้ป๎ญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย สภาพป๎ญหาและความต้องการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้ก าหนดระบบการท างานเพ่ือขับเคลื่อน
ตามนวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35 สู่สถานศึกษา ผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีแนวทาง            
ในการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพและปริมาณของการขับเคลื่อนตามนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35  
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2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับโรงเรียน เพ่ือขับเคลื่อนตามนวัตกรรม6s PLC Model Sesa 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

S2 :Strategy : สร้างกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35สู่สถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ขับเคลื่อนนวัตกรรม 6s  PLC Model  

Sesa 35 ตามกลยุทธ์ 

ผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
1. ครูแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการอบรมการขับเคลื่อนตามนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 สามารถ

ถ่ายทอดและให้ค าแนะน าแก่ครูและบุคลลากรในโรงเรียนของตนเองได้  นอกจากนี้ยังรู้จักการวิเคราะห์ปัญหาที่
ได้มาปรับใช้ในการวางแผนการส่งเสริม / เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ PLC ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  

2. ครูแต่ละโรงเรียนที่ได้รับการอบรมการขับเคลื่อนตามนวัตกรรม 6s PLC Model  Sesa 35 สามารถ
รู้จักการสร้างแรงกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ไปพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้สู่ชั้นเรียน  
             3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้มีการจัดตั้งกลุ่มย่อย        
ในการท า PLC ในโรงเรียนและยังมีแนวทางในการสร้างเครือข่ายครอบคลุมชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา           
ทั้งบุคลากรครูและนักเรียนในโรงเรียนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืน เช่น  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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กิจกรรม PLC ของโรงเรียนต่าง ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3 :Support : สนับสนุนการท างานตามกลยุทธ์ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรม 6s PLC Model               
Sesa 35 ตาม S3 โดยกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนการท างานตามกลยุทธ์  

ผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
1.  การสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ของ Professionalในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ล าปาง ล าพูน โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาร่วมกันในระหว่างการท างาน เพ่ือขับเคลื่อน 
PLC สู่โรงเรียนต่างๆ จัดท าเวปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จัดท า page            
ใน facebook กลุ่มไลน์ https://drive.google.com/drive/folders/1vYNiqCqWTNk2nRJURMBsb9_gTbzktFsA 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/
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S4 :Supervise : นิเทศเชิงกัลยาณมิตรด้วยรูปแบบ PLC 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้ด าเนินการตามนวัตกรรม 6s PLC 

Model Sesa 35 

ผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
หลังจากได้ท าการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน แล้วได้

จัดท าสารสนเทศข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
1. กลุ่มโรงเรียนที่ขับเคลื่อนได้ดี  
    ท าให้โรงเรียนในสังกัดมีการขับเคลื่อนตามนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ให้บรรลุตามเป้าหมาย

ของโครงการและสามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นการส่งบุคลากรในโรงเรียน
ต้นแบบไปให้ความรู้หรือแนะน าแนวทางตามกระบวนการ PLC ให้แก่โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบ
ของวิทยากรให้การอบรม 

2. กลุ่มโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  
 จากการนิเทศ ติดตามกระบวนการขับเคลื่อน PLC โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอความ

ช่วยเหลือไปยังต้นสังกัดหรือโรงเรียนที่ขับเคลื่อนได้ดี เพ่ือขอค าแนะน าในการขับเคลื่อนที่ถูกต้องเพ่ือน าไป           
สู่ผลส าเร็จได้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S5 :Summarize :สรุปผลการด าเนินงานด้วยกระบวนการ PLC 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน ได้ประชุมสรุปผลการด าเนินงานได้ด าเนินการ             

ตามนวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35 
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ผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
การท างานด้วยรูปแบบ PLC ที่ประชุมได้ร่วมกันประเมินหาประสิทธิภาพของโมเดล 6S วิเคราะห์จุดอ่อน  

จุดแข็ง และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงโมเดล 6S  ท าให้สถานศึกษาที่น ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ   
ในสถานศึกษาจัดท าแบบสรุป รายงานการขับเคลื่อนตามกระบวนการ PLC   6S PLC Model Seasa35   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S6 : Show & Share : เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์    
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้สรุปผลการด าเนินงานตาม 6s 

PLC Model Sesa 35 น าเสนอผลการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของแต่ละสถานศึกษา และ           
การเผยแพร่รูปภาพ ผลงาน ทางสื่อออนไลน์ เช่น เวบไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน Facebook และสื่อโซเชียลต่างๆ   

ผลการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
1.ท าให้โรงเรียนในสังกัดได้มีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนนวัตกรรมตามกระบวนการ 

PLC และได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานให้แก่ครูและบุคลากรที่มาร่วมงาน 
2. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน โดยมีทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู บุคลากร

ทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่ทุกโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา ที่เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ในการส่งเสริมการน ากระบวนการ PLC ไปใช้อย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรที่สร้าง
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นวัตกรรมตามกระบวนการ PLC ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานและยังมีโอกาสในการร่วมประกวดผลงาน            
ตามกระบวนการ PLC เพ่ือเป็นการส่งเสริมบุคลากรและเป็นขวัญก าลังใจในการพัฒนางานขั้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 8.2.2 ประโยชน์ของนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ต่อบุคคลการด าเนินงานของเครือข่าย
การนิเทศ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอน ต่อผู้เรียน ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 

                8.2.2.1  นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
                                นวตักรรม PLC ท าให้ครูผู้สอน ครูผู้นิเทศได้มีปฏิสัมพันธ์ เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากประสบการณ์หรือป๎ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคล ได้ร่วมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางการแก้ป๎ญหา 
การพัฒนาผู้เรียนท าให้ได้นวัตกรรมการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด การพัฒนาผู้เรียนให้ครบตามที่หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ก าหนดไว้ 
 8.2.2.2  นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

นวัตกรรม PLC ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ  ที่เคยเกิด เช่น ป๎ญหาการเรียนรู้ โดยแนวทาง
การแก้ไขป๎ญหาที่เกิดจากนวัตกรรม PLC สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว
ในการเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุกต์ป๎จจุบัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน
สอดคล้องตามตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 
ตรงตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและมีเจตคติที่ดีเกิดสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 2551 
ก าหนดไว้  

 8.2.2.3  นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 นวัตกรรม PLC ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

ผู้บริหารได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และน ามาแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับ         
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษายังสามารถน านวัตกรรม PLC มาร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับกลุ่มผู้บริหารเพื่อการแก้ไขและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
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นวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35 เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
  

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม PLC เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

  

 

 

 

 

 

 8.2.3 ประโยชน์ของนวัตกรรม PLC ต่อหน่วยงาน 
        8.2.3.1 ผลงานนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ

สถานศึกษา 
                            ผลงานนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ส่งผลต่อสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้น นักเรียน ครู ผู้บริหาร ตลอดจนสถานศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย รับรางวัล             
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

8.2.3.2 ผลงานนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม
งาน/ หน่วยงาน/ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                              การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่าย PLC ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม
งาน/ หน่วยงาน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ การด าเนินงานภายในส านักงานมีความชัดเจน เกิดความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ก าด าเนินงานส าเร็จจนได้รับรางวัลเขตพ้ืนที่ที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET            
อยู่ใน 10 ล าดับแรกของประเทศมาตลอด ได้รับพิจารณาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ให้น าเสนอรูปแบบ แนวทาง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้เครือข่ายการ  PLC เพ่ือเป็นต้นแบบ              
ในการพัฒนากระบวนการนิเทศของเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ได้รับการยกย่องชมเชย รับรางวัล ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่               
ระดับภาคและระดับประเทศ  
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8.2.3.3 ผลงานนวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
                นวัตกรรม PLC ส่งผลต่อชุมชนได้บุตรหลานที่มีคุณภาพเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ 

และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 8.3   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

   8.3.1. ความแปลกใหม่ของนวัตกรรม 

          นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 เกิดจากความคิดแปลกใหม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 
โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์นโยบายและบริบทของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปางล าพูน โดยอาศัยหลักการและทฎษฏีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน 

  8.3.2. จุดเด่นของนวัตกรรม 
          1) นวัตกรรม PLC มีจุดเด่นน่าสนใจสะท้อนถึงการมีแนวคิดแปลกใหม่และน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
      จุดเด่นของ นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 คือการสร้างเครือข่าย โดยการบวนการ 
PLC คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 ได้เสริมความแข็งแกร่งของ        
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยการสร้างเครือข่ายมีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส าหรับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  
เพ่ือช่วยเหลือดูแลในบริบทเดียวกัน 
 ๒) นวัตกรรม PLC น าไปศึกษาเรียนรู้เข้าใจง่าย สะดวกต่อการน าไปใช้ง่ายสะดวก
คล่องแคล่ว  
  นวัตกรรม 6s  PLC Model  Sesa 35 มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบชัดเจนและ
สอดคล้องกับการท างานเดิมของสถานศึกษา รวมทั้งมีความยืดหยุ่น โดยสถานศึกษาสามารถน าไปปรับใช้บางช่วงได้        
ตามความเหมาะสมของบริบทของตนเอง จึงท าใช้ง่ายและสะดวกคล่องแคล่ว 
 ๓) นวัตกรรม PLC ลักษณะเป็นรูปแบบ วิธีการ โครงการที่ลงทุนน้อย 

นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 กระบวนการท างานที่ไม่ซับซ้อนน าไปบูรณาการ 
กับงานในหน้าที่ที่ท าอยู่เดิมได้ จึง เป็นนวัตกรรมที่ลงทุนน้อย   
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 8.3.3.  การใช้เทคโนโลยี 
  1) ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นองค์กรใช้เทคโนโลยีทันสมัย

และทันเหตุการณโ์ดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกฝ่าย ทุกงาน ส่งผลให้การด าเนินงาน
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานตลอดจนโรงเรียนในสังกัด มีการจัดท า Big Data ระดับ      
เขตพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมข้อมูล สารสนเทศการจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลในการอ้างอิง น าไปสู่การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
สารสนเทศที่ถูกต้อง ง่ายต่อการน าไปใช้ทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ         
ในการบริหารจัดการส านักงานเขตและโรงเรียน ส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรม 6s  PLC Model Sesa 35 มีการใช้
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายทันสมัย  และทันเหตุการณ์ มีเครือข่ายการสื่อสารผ่านช่องทางเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เช่น มีการตั้งเป็นกลุ่ม Line ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ หลายกลุ่ม ตามความจ าเป็นเยี่ยม ดังนี้ 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

                       ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการบริหารจัดการงาน 4 ด้าน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ๒) ใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างประสิทธิภาพของนวัตกรรม PLC 
     นวัตกรรม 6s PLC Model Sesa 35 เป็นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ       
ของนวัตกรรม PLC โดยบุคลากรและสถานศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและความถนัดของตน 
ทั้งนี้  เ พ่ือการประสานงานและตอบข้อซักถามของผู้บริหารสถานศึกษา ครู เ พ่ือนร่วมงานและบุคลากร                   
ทางการศึกษาอ่ืนๆ น าเสนอข้อมูล สารสนเทศต่างๆ ทางเว็บไซด์ของเขตพ้ืนที่ นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน เช่น เครือข่ายแลน (LAN) 

ระบบ 
Internet 

ความเร็วสูง 
200/20 Mbps 

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 

ด้าน
บุคลากร 

ด้านบริหารท่ัวไป 
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เครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบุคลากร ส าหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในสู่การเชื่อมโยง           
กับเครือข่ายภายนอก ได้มีระบบแม่ข่ายที่บริหารจัดการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของเขตพ้ืนที่ มีเว็บไซต์ 
และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นครบถ้วนของงาน 4 ฝ่าย โรงเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสารได้
ตลอดเวลา และมีเครือข่ายการสื่อสารช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ทางโทรศัพท์พ้ืนฐาน/โทรศัพท์มือถือ ทางโทรสาร ทาง Line ทาง Web Conference ทางระบบ SMART OBEC 
ทางระบบ My Office และทาง Facebook เป็นต้น 
  จากความพร้อมของเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้นวัตกรรม 6s  PLC Model Sesa 35        
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์นวัตกรรม PLC 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 ๓) นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น สามารถสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
  นวัตกรรม 6s  PLC Model Sesa 35  สามารถสื่อสารด้วยระบบเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม     

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมภาระงานของ          
เขตพ้ืนที่ และให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของเขต ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศนั้นๆ หรือบริการแบบเฉพาะเจาะจง รายคน  รายกลุ่ม 
Application Line และ FaceBook นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารผ่านระบบ My Office มีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า  โดยผู้รับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับระบบหลากหลายช่องทาง มีการสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จากนั้นจะน าผล             
การตรวจสอบ ติดตาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์แล้วด าเนินการปรับปรุงพัฒนาให้ระบบมีความพร้อม 
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการ นอกจากนี้ มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ               
การบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือสามารถสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับชนะเลิศระดับเหรียญทอง                
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัล กตปน.ต้นแบบระดับประเทศ          
ปีการศึกษา 2562  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ A ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

ของ สพฐ. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลสะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ มาตรฐานขั้นสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลโล่รางวัลส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา           

ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ล าดับที่ 5 และ  
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ล าดับที่ 7 ของประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีคุณสมบัติผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีคุณสมบัติเบื้องต้นผลการปฏิบัติงาน 
ตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2563  

 


