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

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
1

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรี่อง การกาหนดเขตพื้นที่
การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกาหนด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และ กาหนด
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และที่ ตั้ ง ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ บริ ห ารและจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จ านวน 62 เขต โดยเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน
ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดลาปางและลาพูน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ตั้งอยู่ที่
อาเภอเมืองลาปาง
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ทำเนียบผู้บริหำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

นางนภาพร แสงนิล

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นาด้านคุณภาพ
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

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

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้ องต่ อบ้ านเมือ ง มีห ลั กคิดที่ถูกต้อง และเป็น พลเมืองดี ข องชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี สุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ (ผู้ พิ ก าร) กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ ม ที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ค วามรู้ แ ละจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ
ติดตาม ประเมินผล มีร ะบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
5

นโยบาย
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4

ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. ทุกโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง (ลดอัตราการออกกลางคัน/ภัยคุกคาม/
เด็กด้อยโอกาส)
3. ทุกโรงเรียนบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
4. ทุกโรงเรียนจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทา
5. ทุกโรงเรียนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning/coding/STEM
6. ทุกโรงเรียนพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2
7. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
เพิ่มขึ้น
8. ทุกโรงเรียนพัฒนาทักษะ Digital literacy ของผู้เรียนและบุคลากร
9. ทุกโรงเรียนมีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ค่านิยม

I
S
M
A
R
T

:
:
:
:
:
:

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

เน้นบูรณาการ
ทางานอย่างเป็นระบบ
ค้นพบคุณธรรม
มุ่งนาผลสาเร็จ
งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ
รอบรู้เทคโนโลยี
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สภาพทั่วไป

พื้นที่จังหวัดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน รับผิดชอบดูแลในการจัดการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย จังหวัดลาพูน และจังหวัดลาปาง มีสภาพทั่วไป ดังนี้

จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตรตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธิน เป็นระยะทาง
724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออกอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่เพียง 22 กิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการพัฒ นาเป็ น ศู น ย์ กลางความเจริญ ของภาคเหนื อตอนบนและอนุภู มิภ าค ลุ่ มน้าโขง หรือพื้นที่สี่ เ หลี่ ย ม
เศรษฐกิจร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ อ.เสริมงาม จ.ลาปาง
ทิศใต้
: ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลาปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
สภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดล าพูน เป็น จังหวัดที่เล็กที่สุ ดของภาคเหนือ มีพื้น ที่ทั้งหมด 4,505.882 ตารางกิโ ลเมตรหรือ
ประมาณ 2,816,176 ไร่ หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.85 ของพื้น ที่ภ าคเหนือตอนบนบริเวณที่กว้างที่สุ ดประมาณ
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร
จังหวัดลาพูน ตั้งอยู่ในเขตร้อน ค่อนไปทางเขตร้อนอบอุ่น ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นค่อนข้างหนาว
แต่ เ นื่ อ งจากอยู่ ลึ ก เข้ า ไปในแผ่ น ดิ น ห่ า งไกลจากทะเลจึ ง มี ฤ ดู แ ล้ ง ที่ ย าวนานและอากาศจะร้ อ นถึ ง ร้ อ นจั ด
ในฤดูร้อน จังหวัดลาพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันอย่างเด่นชัด 3 ฤดู คือ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
มีอากาศร้อน ช่ว งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุล าคมจะมีฝ นตกชุกเป็น ฤดู ฝ น และช่ว งเดือนตั้งแต่พฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ 51 ตาบล 577 หมู่บ้าน 1 องค์การบริ ห าร
ส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลตาบล 17 องค์การบริหารส่วนตาบล และ 17 ชุมชน ได้แก่ 1. อาเภอ
เมืองลาพูน 2. อาเภอแม่ทา 3. อาเภอบ้านโฮ่ง 4. อาเภอลี้ 5. อาเภอทุ่งหัวช้าง 6. อาเภอป่าซาง 7. อาเภอบ้านธิ
8. อาเภอเวียงหนองล่อง
ข้อมูลสถิติจานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) โดยสานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดลาพูนมีประชากรทั้งสิ้น จานวน 402,011 คน แยกเป็น เพศชาย จานวน 193,381 คน เพศหญิง จานวน
208,630 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 89.23 คนต่อตารางกิโลเมตร
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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จังหวัดลาพูนเป็นที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ลาพูนจานวน 946 โรงงาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการอบพืชผลทางการเกษตร
เช่น ลาไย พริก กระเทียม หอมแดง เป็นต้น 2. อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
โดยใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือสาคัญ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกลาพูน ได้รับการรับรองเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI : Geographical Indication)
ในปี 2561-2564 จังหวัดลาพูน มุ่งเน้นพัฒนาการเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
เชิงประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และการเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ปัจจัยด้านมาตรฐาน
สินค้า ของฝากของที่ระลึกของจังหวัด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้ นักท่องเที่ยว
และแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามปฏิทินงานที่สาคัญในรอบปี
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
สัญลักษณ์จังหวัดลำพูน (ตรำประจำจังหวัดลำพูน) รูปพระบรมธำตุหริภุญชัย

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

ชื่อดอกไม้ ดอกทองกวาว
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ต้นไม้ประจาจังหวัดลาพูน

ชื่อพันธุ์ไม้

จามจุรี

จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธิน ประมาณ 602 กิโ ลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโ ลเมตร มีเนื้อที่ป ระมาณ 12,533.961
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก
แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียงถึง 7 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดต่อกับ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา
ทิศใต้
: ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ จังหวัดแพร่และสุโขทัย
ทิศตะวันตก

: ติดต่อกับ จังหวัดลาพูน

สภาพทางภูมิศาสตร์
จังหวัดลาปาง อยู่สูงจากระดับน้าทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบสูงมีภูเขาสูงอยู่ทั่วไป ทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัดและในบริเวณตอนกลาง
ของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า และตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยาจังหวัดลาปาง
มี พื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ร าบล้ อ มรอบด้ ว ยภู เ ขามี ลั ก ษณะเป็ น แอ่ ง แผ่ น ดิ น ที่ ย าวและกว้ า งที่ สุ ด ในภาคเหนื อ เรี ย กว่ า
“อ่างลาปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือบริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขาและ
เป็นป่าค่อนข้างทึบ อุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พื้นที่อาเภอเมือง อาเภอแจ้ ห่ม อาเภอวังเหนือ และอาเภองาว
บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้า ซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
พื้น ที่อาเภอห้ างฉั ตร อาเภอเมือ งล าปาง อาเภอเกาะคา อาเภอแม่ท ะ และอาเภอสบปราบ บริเวณตอนใต้
ของจังหวัดเป็นป่าไม้รังบางส่ว นเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ พื้นที่อาเภอเถิน อาเภอแม่พริก บางส่วนของอาเภอเสริมงาม
และอาเภอแม่ทะ
ด้วยลักษณะพื้นที่ซึ่งเป็นแอ่งก้นกระทะดังกล่าว จึงทาให้มีอากาศอบอ้าวแบบฝนเมืองร้อนโดยได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีอากาศแตกต่ างกันมากตามฤดูกาล
ฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด ฤดูร้อนยาวนาน
จังหวัดลาปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ 100 ตาบล 934 หมู่บ้าน 107 ชุมชน 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 39 เทศบาลตาบล 59 องค์การบริหารส่วนตาบล ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค 33 แห่ง ราชการส่วนกลาง 70 แห่ง และหน่วยงานอิสระ 25 แห่ง
ข้อมูลสถิติจานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564) โดย ที่ทาการปกครองจังหวัดลาปาง
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดลาปางมีประชากรทั้งสิ้ น จานวน 728,808 คน แยกเป็น เพศชาย 355,014 คน
เพศหญิง 373,494 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 58.14 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 100,709 บาทต่อคนต่อปี
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จั ง หวั ด ล าปางมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม 69,000 ล้ า นบาท เป็ น อั น ดั บ 43 ของประเทศ และอั น ดั บ 7
ของภาคเหนือโดยสาขาที่มีสัดส่วนสูงสุด คือ สาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมาคือสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งถ่านหิน และทรัพยากรแร่ธาตุนานาชนิด ทั้งยังเป็น “เมืองเซรามิก”และผลิตภัณฑ์แปรรูป
ไม้ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศ จั ง หวั ด ล าปางได้ น านโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
สั ญ ญาประชาคมเพื่ อ สร้ า งสามั ค คี ป รองดอง แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาภาคและ
กลุ่มจังหวัด มาแปลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสในการพัฒนา สภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลาปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”
สัญลักษณ์จังหวัดลาปาง (ตราประจาจังหวัดลาปาง)

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

ต้นไม้ประจาจังหวัดลาปาง

ชื่อดอกไม้ ดอกธรรมรักษา

ชื่อพรรณไม้ กระเจา หรือ ขะจาว
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ตั้งอยู่เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตาบล
ต้นธงชัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง รหัสไปรษณีย์ 52000 โทรศัพท์ (054) 010790 โทรสาร (054) 010791
Website : www. http://www.sesalpglpn.go.th โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 คน คือ
นางนภาพร แสงนิล และนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์
มีหน้าที่ กากับดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน จานวนโรงเรียนในสังกัดมีจานวนทั้งสิ้น 45 โรงเรียน ประกอบด้วย จังหวัดลาปาง
30 โรงเรียน และจังหวัดลาพูน 15 โรงเรียน
จ านวนโรงเรี ยนในสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น สามารถแย กเป็น
รายจังหวัด และรายอาเภอ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)

ลำพูน

จังหวัด

อำเภอ

จำนวนโรงเรียน

เมืองลำพูน

4

แม่ทำ

2

ทุง่ หัวช้ำง

1

บ้ำนโฮ่ง

2

บ้ำนธิ

1

ป่ำซำง

3

ลี้

2

ลำปำง

รวม จ.ลำพูน

15

เมืองลำปำง

7

เกำะคำ

2

เถิน

2

เมืองปำน

4

เสริมงำม

1

แจ้ห่ม

1

แม่เมำะ

2

แม่ทะ

3

แม่พริก

1

งำว

2

วังเหนือ

1

สบปรำบ

1

ห้ำงฉั ตร

3
รวม จ.ลำปำง

รวม สพม.ลำปำง ลำพูน

30
45
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ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้กาหนดสหวิทยาเขตในสั งกัดเพื่อส่ งเสริม
สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสิ้น
จานวน 7 สหวิทยาเขต ประกอบด้วย สหวิทยาเขตในจังหวัดลาพูนจานวน 3 สหวิทยาเขต และ สหวิทยาเขต
ในจังหวัดลาปาง จานวน 4 สหวิทยาเขต ดังนี้
สหวิทยาเขตในจังหวัดลาปาง
จานวน 4 สหวิทยาเขต

1. สหวิทยาเขตบุญวาทย์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
2) โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
3) โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
4) โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
5) โรงเรียนสบจางวิทยา
6) โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
7) โรงเรียนเมืองมายวิทยา
8) โรงเรียนประชาราชวิทยา
2. สหวิทยาเขตกัลยา ประกอบด้วย
1) โรงเรียนลาปางกัลยาณี
2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
3) โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
4) โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
5) โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
6) โรงเรียนแม่สันวิทยา
3. สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแม่ทะวิทยา
2) โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
3) โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
4) โรงเรียนไหล่หินวิทยา
5) โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
6) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
7) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
8) โรงเรียนเถินวิทยา
9) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
10) โรงเรียนแม่พริกวิทยา
4. สหวิทยาเขตพญาวัง ประกอบด้วย
1) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
2) โรงเรียนวังเหนือวิทยา
3) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
4) โรงเรียนเมืองปานวิทยา
5) โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
6) โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

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

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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ข้อมูลบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
บุ ค ลากรของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 67 คน
ประกอบด้วย บุคลากรตาแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงจานวนบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
ตำแหน่ง/กลุม่

ผูบ้ ริหำร

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

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

รวม
(คน)

เพศ
ชำย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยกำรเขตสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ

1

1

1

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ

3

3

2

1

3

12

7

5

12

5

5

1

กลุ่มอำนวยกำร

4

กลุ่มนโยบำยและแผน

5

5

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

3

3

2

1

3

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

6

8

0

8

8

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

7

9

5

4

9

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1

2

2

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

12

1

7

2
2
1

1

2
13

5

8

13

7

2

5

7

2

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

6

กลุ่มกฎหมำยและคดี

2

2

หน่วยตรวจสอบภำยใน

2

2

รวมทัง้ สิน้

4

12

37

1

3

1

10

67

26

2
2

2

41

67

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564)
จำนวนนักเรียน
ที่

รหัส รร.

สหวิทยำเขต

ชื่อสถำนศึกษำ

เบอร์โทร

เบอร์ Fax

DMC

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

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

หมำยเหตุ

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

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

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

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

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู

ม.ต้น

ม.ปลำย

ปวช

นร.ทั้งสิ้ น

ห้อง

ห้อง

ห้อง

ห้องเรียน

ตำมจ.18

รวม

รวม

รวม

รวม

ม.ต้น

ม.ปลำย

ปวช

รวม

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
27
27

4,006
395
131
126
861
129
194
820
3,427
911
124
502
203
61
853
204
776
122
243
82
120
339
150
1,257
1,219
1,072
272
182
197
157
3,172
305
297
350
153
3,146
433
323
329
368
939
1,626
131
466
265
19,135
12,303
31,438

48
9
3
3
21
3
3
9
42
22
3
9
6
3
14
6
16
3
6
5
3
6
6
21
18
18
6
6
4
3
43
9
6
6
6
42
8
6
7
7
16
23
3
9
6
325
197
522

48
6
4
6
9
3
6
21
39
19
6
8
6
2
13
7
12
3
9
6
6
6
6
18
19
19
6
6
6
3
42
9
3
6
6
43
6
6
6
6
17
23
3
9
6
328
191
519

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
3

96
15
7
9
30
6
9
30
81
41
9
17
12
5
27
13
28
6
15
11
9
12
12
39
37
37
12
12
10
6
85
18
9
12
12
85
14
12
13
13
33
49
6
18
12
653
391
1,044

209
30
13
13
47
13
13
51
173
57
13
28
17
13
55
15
47
13
16
14
13
26
13
70
68
62
17
19
13
13
163
24
17
21
14
169
30
19
24
26
55
88
13
29
20
1,164
712
1,876

2,073 1,933
253
142
104
27
67
59
612
249
84
45
87
107
286
534
1,749 1,678
522
389
71
53
290
212
122
81
30
31
466
387
127
77
442
334
85
37
114
129
51
31
73
47
199
140
78
72
717
540
634
585
616
456
154
118
97
85
92
105
67
90
1,622 1,550
184
121
190
107
205
145
92
61
1,575 1,571
258
175
199
124
178
151
207
161
547
392
819
780
68
63
248
218
147
118
10,362 8,773
6,539 5,737
16,901 14,510

*ประธำนสหวิทยำเขต ประกอบด้วย

1.สหวิทยำเขตบุญวำทย์ 2. สหวิทยำเขตกัลยำ 3. สหวิทยำเขตเถินบุรินทร์ 4. สหวิทยำเขตพญำวัง 5. สหวิทยำเขตหริภุญชัย 6.สหวิทยำเขตจำมเทวี 7.สหวิทยำเขตศรีวิชัย
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ตารางที่ 4 แสดงจานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล 25 มิถุนายน 2564) ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ขนำดโรงเรียน

ลำพูน

ลำปำง

รวม

เล็ก

นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน

0

2

2

กลำง

นักเรียน 120 - 719 คน

11

18

29

ใหญ่

นักเรียน 720 - 1,679 คน

2

8

10

ใหญ่พเิ ศษ

นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป

2

2

4

รวม สพม.ลำปำง ลำพูน

15

30

45

ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564
จังหวัด

อำเภอ

ลำปำง

ลำพูน

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

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

ม.ต้น
3,488
389
615
966
248
643
190
6,539
4,839
696
158
466
373
616
634
916
114
256
442
442
410
10,362
16,901

จำนวนนักเรียน
ม.ปลำย
ปวช.
3,306
266
455
898
218
487
107
5,737
4,281
294
84
387
641
456
585
680
129
180
334
324
398
8,773
14,510

27
27
27

รวม
6,794
655
1,070
1,891
466
1,130
297
12,303
9,120
990
242
853
1,014
1,072
1,219
1,596
243
436
776
766
808
19,135
31,438

ห้องเรียน
194
30
39
61
18
40
9
391
258
36
15
27
39
37
37
51
15
36
28
34
40
653
1,044

ครู *
365
45
68
108
29
80
17
712
508
60
26
55
64
62
68
96
16
42
47
58
62
1,164
1,876

หมายเหตุ * จานวนครูตามจ.18 (ผู้บริหารโรงเรียน+ครูผู้สอน)
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ตารางที่ 6 แสดงจานวน และ ร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564 จาแนกรายจังหวัด
และ ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
จังหวัดลำพูน
ชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ม.4
ม.5
ม.6
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมทัง้ สิน้

จำนวนนักเรียน
ชำย
3,113
1,029
1,038
1,046
2,268
832
743
693
1
0
0
1
5,382

หญิง
3,426
1,147
1,150
1,129
3,469
1,257
1,119
1,093
26
6
13
7
6,921

ชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น
ม.1
ม.2
ม.3
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ม.4
ม.5
ม.6
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวมทัง้ สิน้

รวม
6,539
2,176
2,188
2,175
5,737
2,089
1,862
1,786
27
6
13
8
12,303

ร้อยละ
จำนวน
จำนวน ห้องเรียน
นักเรียน
(ห้อง)
53.15 197
17.69 66
17.78 66
17.68 65
46.63 191
16.98 65
15.13 63
14.52 63
0.22
3
0.05
1
0.11
1
0.07
1
100.00 391

ร้อยละ อัตรำส่วน
จำนวน จำนวน
ห้องเรียน นร. : ห้อง
50.38 33
16.88 33
16.88 33
16.62 33
48.85 30
16.62 32
16.11 30
16.11 28
0.77
9
0.26
6
0.26 13
0.26
8
100.00 31

จังหวัดลำปำง
ร้อยละ
จำนวน
จำนวนนักเรียน
จำนวน ห้องเรียน
นักเรียน
(ห้อง)
ชำย
หญิง
รวม
4,862
5,500 10,362
54.15 325
1,604
1,736
3,340
17.45 107
1,592
1,915
3,507
18.33 108
1,666
1,849
3,515
18.37 110
3,300
5,473
8,773
45.85 328
1,135
1,840
2,975
15.55 109
1,145
1,873
3,018
15.77 111
1,020
1,760
2,780
14.53 108
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.00
0
8,162 10,973 19,135 100.00 653

รวม สพม.ลำปำง ลำพูน
จำนวนนักเรียน
ร้อยละ
จำนวน
ห้
จ
องเรียน
ำนวน
ชำย
หญิง
รวม
นักเรียน
(ห้อง)
7,975
8,926 16,901
53.76 522
2,633
2,883
5,516
17.55 173
2,630
3,065
5,695
18.12 174
2,712
2,978
5,690
18.10 175
5,568
8,942 14,510
46.15 519
1,967
3,097
5,064
16.11 174
1,888
2,992
4,880
15.52 174
1,713
2,853
4,566
14.52 171
1
26
27
0.09
3
0
6
6
0.02
1
0
13
13
0.04
1
1
7
8
0.03
1
13,544 17,894 31,438 100.00 1,044

ร้อยละ อัตรำส่วน
จำนวน จำนวน
ห้องเรียน นร. : ห้อง
49.77 32
16.39 31
16.54 32
16.85 32
50.23 27
16.69 27
17.00 27
16.54 26
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00 29

ร้อยละ อัตรำส่วน
จำนวน
จำนวน
ห้องเรียน นร. : ห้อง
50.00
32
16.57
32
16.67
33
16.76
33
49.71
28
16.67
29
16.67
28
16.38
27
0.29
9
0.10
6
0.10
13
0.10
8
100.00
30

จากตารางที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน รวมทั้งสิ้น 31,438 คน ระดับชั้นที่มีนักเรียนมากที่สุด คือ ระดับชั้น ม.2 จานวน 5,695 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.12 รองลงมาคือ ระดับชั้น ม.3 จานวน 5,690 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10 และ น้อยที่สุดคือระดับ
ปวช.1 จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 จานวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 1,044 ห้อง มากที่สุดในระดับชั้น ม.3
จานวน 175 ห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุดในระดับชั้น ม.2 และ ม.3 จานวน 33 คนต่อห้อง และ
น้อยที่สุดในระดับชั้น ปวช.1 จานวน 6 คนต่อห้อง อัตราส่วนเฉลี่ยของทุกระดับชั้น จานวน 30 คนต่อห้อง

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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ตารางที่ 7 แสดงจานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน จานวนครู จานวนห้องเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่
(ขนาดโรงเรียนใช้เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด)
ขนำดโรงเรียน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่
(นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป) ใหญ่พเิ ศษ
รวม/เฉลีย่
ขนำดโรงเรียน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่
(นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป) ใหญ่พเิ ศษ
รวม/เฉลีย่
ขนำดโรงเรียน
(นักเรียน น้อยกว่ำ 119 คน) เล็ก
(นักเรียน 120 - 719 คน) กลำง
(นักเรียน 720 - 1,679 คน) ใหญ่
(นักเรียน ตัง้ แต่ 1,680 คน ขึ้นไป) ใหญ่พเิ ศษ
รวม/เฉลีย่

จำนวน รร.
0
11
2
2
15

จำนวน รร.
2
18
8
2
30

จำนวน รร.
2
29
10
4
45

นักเรียน
0
3,420
2,565
6,318
12,303

จังหวัดลำพูน
ห้อง
นร : ห้อง
0
0
139
25
82
31
170
37
391
23

นร.: ครูผู้สอน
0
14
18
19
13

นักเรียน
143
3,790
7,769
7,433
19,135

จังหวัดลำปำง
ห้อง
นร : ห้อง
16
9
191
20
269
29
177
42
653
33

นร.: ครูผู้สอน
5
13
17
19
18

นักเรียน
143
7,210
10,334
13,751
31,438

รวม สพม.ลำปำง ลำพูน
ห้อง
นร : ห้อง
16
9
330
22
351
29
347
40
1,044
30

นร.: ครูผู้สอน
5
13
17
19
14

ตารางที่ 8 แสดงจานวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จาแนกรายชั้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพื้นที่
ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 และ ปวช.1
มัธยมศึกษำปีที่ 5 และ ปวช.2
มัธยมศึกษำปีที่ 6 และ ปวช.3
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ

จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำปำง

ร้อยละของ
ประชำกร
นักเรียนใน
นักเรียนต่อ
อำยุ
จำนวน
สังกัด(คน)
ประชำกรวัยเรียน
(ปี)
(คน)
12
3,680
2,176
59.13
13
3,825
2,188
57.20
14
3,787
2,175
57.43
12-14
11,292
6,539
57.91
15
4,443
2,095
47.15
16
5,179
1,875
36.20
17
5,385
1,794
33.31
15-17
15,007
5,764
38.41

ร้อยละของ
ประชำกร
นักเรียนใน
นักเรียนต่อ
อำยุ
จำนวน
สังกัด(คน)
ประชำกรวัยเรียน
(ปี)
(คน)
12
6,859
3,340
48.70
13
7,312
3,507
47.96
14
7,673
3,515
45.81
12-14
21,844 10,362
47.44
15
8,809
2,975
33.77
16
10,230
3,018
29.50
17
10,749
2,780
25.86
15-17
29,788
8,773
29.45

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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ตารางที่ 8 แสดงจานวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จาแนกรายชั้น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวม ระดับเขตพื้นที่ (ต่อ)
รวม สพม.ลำปำง ลำพูน
ประชำกร

ระดับชั้น

อำยุ
(ปี)

มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
มัธยมศึกษำปีที่ 4 และ ปวช.1
มัธยมศึกษำปีที่ 5 และ ปวช.2
มัธยมศึกษำปีที่ 6 และ ปวช.3
รวมทัง้ สิน้

12
13
14
15
16
17

อ้างอิง ข้อมูลสถิติประชากรแยกรายอายุ

จำนวน
(คน)

นักเรียนใน
สังกัด(คน)

10,539
11,137
11,460
13,252
15,409
16,134
77,931

5,516
5,695
5,690
5,070
4,893
4,574
31,438

ร้อยละของ
นักเรียนต่อ
ประชำกรวัยเรียน
52.34
51.14
49.65
38.26
31.75
28.35
40.34

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตารางที่ 9 แสดงจานวนนักเรียนด้อยโอกาสของ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564
จังหวัดลำพูน

ประเภทด้อยโอกำส
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด
เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทำงเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
เด็กในสถำนพินิจและคุม้ ครองเยำวชน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจำกเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
เด็กที่ถูกทำร้ำยทำรุณ
เด็กยำกจน
เด็กที่มปี ัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด
อื่นๆ
กำพร้ำ
ทำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท
อำยุนอกเกณฑ์

ชำย
5,382
2,340
2
2,326
1
11
-

หญิง
6,921
2,677
1
2,670
6
-

จังหวัดลำปำง
รวม
12,303
5,017
3
4,996
1
17
-

ชำย
8,162
5,350
2
1
2
5,309
7
4
25
-

หญิง
10,973
6,387
1
1
3
2
6,342
6
8
24
-

รวม สพม.ลำปำง ลำพูน
รวม
19,135
11,737
3
2
5
2
11,651
13
12
49
-

ชำย
13,544
7,690
2
1
4
7,635
8
4
36
-

หญิง
17,894
9,064
1
1
4
2
9,012
6
8
30
-

รวม
31,438
16,754
3
2
8
2
16,647
14
12
66
-

คิดเป็นร้อยละ
53.29
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.05
0.01
99.36
0.00
0.00
0.08
0.07
0.40
0.00

จากตารางที่ 9 พบว่า จานวนนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 31,438 คน มีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งสิ้น 16,754 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.29 ของจ านวนนั ก เรี ย นทั้ ง หมด เป็ น นั ก เรี ย นยากจนมากที่ สุ ด จ านวน 16,647 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
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ตารางที่ 10 แสดงจานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2564 รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่
ประเภทพิกำร
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนพิกำรเรียนร่วมทั้งหมด
ควำมพิกำรทำงกำรมองเห็น
ควำมพิกำรทำงกำรได้ยิน
ควำมพิกำรทำงสติปัญญำ
ควำมพิกำรร่ำงกำยและสุขภำพ
ควำมพิกำรทำงกำรเรียนรู้
ควำมพิกำรทำงกำรพูดและภำษำ
ควำมพิกำรทำงกำรพฤติกรรมและอำรมณ์
ควำมพิกำรทำงกำรออทิสติก
ควำมพิกำรทำงกำรซ้ำซ้อน
อืน่ ๆ

ชำย
5,382
162
1
0
8
4
144
0
4
1
0
0

จังหวัดลำพูน
หญิง
รวม
6,921
12,303
60
222
2
3
1
1
5
13
2
6
49
193
0
0
0
4
0
1
1
1
0
0

ชำย
8,162
364
5
1
16
13
304
0
15
8
2
0

จังหวัดลำปำง
หญิง
รวม
10,973 19,135
126
490
4
9
2
3
9
25
8
21
99
403
0
0
2
17
1
9
1
3
0
0

รวม สพม.ลำปำง ลำพูน
ชำย
หญิง
รวม
13,544
17,894 31,438
526
186
712
6
6
12
1
3
4
24
14
38
17
10
27
448
148
596
0
0
0
19
2
21
9
1
10
2
2
4
0
0
0

คิดเป็นร้อยละ
2.26
1.69
0.56
5.34
3.79
83.71
0.00
2.95
1.40
0.56
0.00

จากตารางที่ 10 พบว่า จานวนนักเรียนในสั งกัดทั้งสิ้น 31,438 คน มีนักเรียนพิการเรียนร่ว มทั้งสิ้ น
712 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด เป็นนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มากที่สุด จานวน
596 คน คิดเป็นร้อยละ 83.71 ของนักเรียนพิการเรียนร่วมทั้งหมด
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จาแนกตาม
เพศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2563
รายจังหวัด และภาพรวมระดับเขตพื้นที่
ร้อยละ
จำนวนนักเรียน (จ.ลำปำง)
จำนวน
นักเรียน
จบ
หญิง
รวม
หญิง
รวม
กำรศึกษำ ชำย
1,224
2,299
1,636 1,862 3,498
89.17
1,157
2,050
1,429 1,772 3,201

จำนวนนักเรียน (จ.ลำพูน)
รำยกำร

นักเรียน ม.3 ต้นปีกำรศึกษำ
นักเรียน ม.3 จบกำรศึกษำ
1.ศึกษำต่อ
ศึกษำต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอืน่ ในจังหวัดเดิม
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอืน่ ในต่ำงจังหวัด
ศึกษำต่อ ม.4 โรงศึกษำอืน่ ใน กทม.
สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน
ศึกษำต่อสถำบันอืน่ ๆ
รวม ศึกษำต่อ
2.ไม่ ศกึ ษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) ภำคอุตสำหกรรม
(2) ภำคกำรเกษตร
(3) กำรประมง
(4) ค้ำขำย ธุรกิจ
(5) งำนบริกำร
(6) รับจ้ำงทัว่ ไป
(7) ทำงำนอืน่ ๆ
รวมประกอบอำชีพ
2.2 บวชในศำสนำ
2.3 ไม่ ประกอบอำชีพและไม่ ศกึ ษำต่อ
2.4 อืน่ ๆ
รวมไม่ศึกษำต่อทัง้ สิ้น

ชำย
1,075
893
616
151
20
1
96
1
7
892

951
137
20
40
3
2
1,153

1,567
288
40
1
136
4
9
2,045

1
1
1

2
2
4
4

2
3
5
5

76.44 1,094
14.05
28
1.95
12
0.05
1
6.63 252
0.20
1
0.44
33
99.76 1,421

0.10
0.15
0.24
0.00
0.00
0.00
0.24

5
5
1
2
8

1,511
78
12
106
9
54
1,770

2,605
106
24
1
358
10
87
3,191

1
1
1
2

6
6
1
3
10

ร้อยละ จำนวนนักเรียน (รวม สพม.ลำปำง ลำพูน)
จำนวน
นักเรียน
จบ
หญิง
รวม
กำรศึกษำ ชำย
2,711 3,086
5,797
91.51
2,322 2,929
5,251
81.38 1,710
3.31
179
0.75
32
0.03
2
11.18
348
0.31
2
2.72
40
99.69 2,313

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.19
0.03
0.09
0.00
0.31

6
6
1
2
9

ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน
จบ
กำรศึกษำ
90.58

2,462
215
32
146
12
56
2,923

4,172
394
64
2
494
14
96
5,236

79.45
7.50
1.22
0.04
9.41
0.27
1.83
99.71

2
3
5
1
6

2
9
11
1
3
15

0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.21
0.02
0.06
0.00
0.29

จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ จานวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คิดเป็นร้อยละ 90.58 ของจานวนนักเรียน ม.3 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของนักเรียน
ที่จบการศึกษา เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.45 รองลงมาเรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษา
ของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 9.41 และ นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของนักเรียนที่จบการศึ กษา
ทั้งหมด
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ตารางที่ 12 แสดงจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จาแนกตาม
เพศ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด
และภาพรวมระดับเขตพื้นที่
จำนวนนักเรียน (จ.ลำพูน)
รำยกำร
นักเรียน ม.6 ต้นปีกำรศึกษำ
นักเรียน ชัน้ ม.6 จบกำรศึกษำ
1.ศึกษำต่อ
1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ
1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน
1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน
1.6 สถำบันพยำบำล
1.7 สถำบันทหำร
1.8 สถำบันตำรวจ
1.9 สถำบันอืน่ ๆ
รวม ศึกษำต่อ
2.ไม่ ศกึ ษำต่อ
2.1 ประกอบอำชีพ
(1) รับรำชกำร
(2) ทำงำนรัฐวิสำหกิจ
(3) ภำคอุตสำหกรรม
(4) ภำคกำรเกษตร
(5) กำรประมง
(6) ค้ำขำย ธุรกิจ
(7) งำนบริกำร
(8) รับจ้ำงทัว่ ไป
รวมประกอบอำชีพ
2.2 บวชในศำสนำ
2.3 ไม่ ประกอบอำชีพและไม่ ศกึ ษำต่อ
2.4 อืน่ ๆ
รวมไม่ศึกษำต่อทัง้ สิ้น

ชำย
หญิง
684 1,150
625 1,096

รวม
1,834
1,721

ร้อยละจำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ
93.84

375
17
17
25
2
1
177
614

778
11
9
23
1
1
246
1,069

1,153
28
26
48
3
1
1
423
1,683

67.00
1.63
1.51
2.79
0.17
0.06
0
24.58
97.79

1
1
9
11
11

2
2
3
19
26
1
27

3
1
2
3
28
37
1
38

0.17
0.06
0.12
0.17
1.63
2.15
0
2.21

จำนวนนักเรียน (จ.ลำปำง)

ชำย
หญิง
1,023 1,773
948 1,745
701 1,430
33
70
41
42
126
65
2
5
2
30
2
22
80
929 1,722

4
2
2
1
8
17
2
19

6
1
1
1
13
22
1
23

รวม

ร้อยละจำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ

2,796
2,693

2,131
103
83
191
7
32
2
102
2,651

4
8
3
1
2
21
39
3
42

96.32

จำนวนนักเรียน (รวม สพม.ลำปำง ลำพูน)

ชำย
หญิง
1,707 2,923
1,573 2,841

79.13 1,076 2,208
3.82
50
81
3.08
58
51
7.09 151
88
0.26
4
6
1.19
2
31
0.07
2
0.00
1
3.79 199
326
98.44 1,543 2,791

0.00
0.15
0.30
0.11
0.00
0.04
0.07
0.78
1.45
0.00
0.11
1.56

4
3
3
1
17
28
2
30

8
1
3
4
32
48
2
50

รวม

4,630
4,414

ร้อยละจำนวน
นักเรียนจบ
กำรศึกษำ
95.33

3,284
131
109
239
10
33
2
1
525
4,334

74.40
2.97
2.47
5.41
0.23
0.75
0.05
0.02
11.89
98.19

4
11
4
3
5
49
76
4
80

0.00
0.09
0.25
0.09
0.00
0.07
0.11
1.11
1.72
0.00
0.09
1.81

จากตารางที่ 12 พบว่า ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่ จานวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คิดเป็นร้อยละ 95.33 ของจานวนนักเรียน ม.6 ต้นปีการศึกษา และ ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของนักเรียน
ที่จ บการศึก ษา ศึกษาต่อในมหาวิท ยาลั ย ของรัฐ มากที่สุ ด คิดเป็น ร้อยละ 74.40 รองลงมาเรี ยนต่อ สถาบั น
อาชี ว ศึ ก ษาของรั ฐ บาล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.41 และ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ศึ ก ษาต่ อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.81 ของนั ก เรี ย น
ที่จบการศึกษาทั้งหมด
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ตารางที่ 13 แสดงจานวนข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่จริง จาแนกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
จังหวัด/วิทยฐำนะ
ครู/ครูผู้ช่วย
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ
รวมจังหวัดลำพูน
ครู/ครูผู้ช่วย
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ
รวมจังหวัดลำปำง
ครู/ครูผู้ช่วย
ชำนำญกำร
ชำนำญกำรพิเศษ
เชี่ยวชำญ
รวม สพม.ลำปำง ลำพูน

ต่ำกว่ำ ป.ตรี

0

0

0

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี ป.บัณฑิต ปริญญำโท
จังหวัดลำพูน
124
30
98
145
155
131
4
377
0
310
จังหวัดลำปำง
186
53
146
230
210
295
2
3
544
0
581
ระดับเขตพืน้ ที่
310
83
244
375
365
426
2
7
921
0
891

หมายเหตุ ข้าราชการครู หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน
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ปริญญำเอก
1
1
2
1
9
10
1
1
10
12

รวม
154
244
287
4
689
240
376
514
5
1,135
394
620
801
9
1,824

ข้อมูลวิชำกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น
ปีการศึกษา 2563 รายจังหวัด และ ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
ระดับชัน้
ม.3 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

สพม.

สพฐ.

ประเทศ

59.88
38.28
30.27
32.64

55.18
54.29
34.14
34.38
30.27
25.46
30.17
29.89
ไม่มีการทดสอบ

ผลต่างเทียบ
ระดับประเทศ
+5.59
+3.90
+4.81
+2.75

ระดับชัน้
ม.6 ปีการศึกษา 2563
สพม.

สพฐ.

ประเทศ

47.97
30.57
29.28
35.83
37.61

45.22
29.73
26.33
33.04
36.32

44.36
29.94
26.04
32.68
35.93

ผลต่างเทียบ
ระดับประเทศ
+3.61
+0.63
+3.24
+3.15
+1.68

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีการศึกษา 2562 – 2563
กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

2562
60.05
35.83
31.46
32.18

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2563
59.88
38.28
30.27
32.64
ไม่มีการทดสอบ

ค่าพัฒนา
-0.17
+2.45
-1.19
+0.46

2562
44.58
30.18
27.95
31.30
37.45

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2563
47.97
30.57
29.28
35.83
37.61

ค่าพัฒนา
+3.39
+0.39
+1.33
+4.53
+0.16

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีการศึกษา 2560 – 2563
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา

2560
52.46
32.07
31.19
34.98

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2561
2562
59.85
60.05
30.82
35.83
35.02
31.46
39.61
32.18
ไม่มีการทดสอบ

2563
59.88
38.28
30.27
32.64

2560
52.74
29.62
27.17
32.19
36.53

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2561
50.70
32.68
33.78
32.93
36.71

2562
44.58
30.18
27.95
31.30
37.45

2563
47.97
30.57
29.28
35.83
37.61
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งมี
การขับเคลื่อนนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติใน 3 ส่วน ดังนี้
1. การขับเคลื่อนนโยบายของของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
3. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน

ผลการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. การตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบและ
มีอานาจหน้าที่ในการตรวจราชการ ติดตาม เร่งรัด กากับ นโยบายที่เป็นจุดเน้ นลึกในประเด็นนโยบายเฉพาะเรื่อง
เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบราชการเป็ น มาตรการส าคั ญ ในการตรวจติ ด ตามนโยบายของรั ฐ บาล และของ
กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล
ระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษา เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการ
2. เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค
และเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
3. เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนา
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
หน่วยงานการศึกษาร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
หน่วยงานการศึกษาได้รับฟังข้อเสนอแนะ คาชี้แจงจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนามา
เป็นข้อมูลใช้ในปีถัดไป
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจราชการ ได้รับการตรวจ
ราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผลการรายงานในประเด็น ดังนี้
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม) ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดลาพูน และในวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ. 2564 ณ จังหวัดลาปาง โดยมีประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายเฉพาะด้านของ
กระทรวงศึกษาธิการ (Agenda Based) ตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ
(Re-Skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New Skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M 2.5 ในสถานศึกษา ตลอดจน ออกตรวจราชการ
ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม) ลงพื้นที่ตรวจราชการ รายงาน
นโยบายการตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รอบที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ จังหวัดลาพูน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และ ณ จังหวัดลาปาง ในวันที่ 7 มิถุนายน
2564 เพื่ อ แจ้ ง นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 12 ข้ อ และ 7 วาระเร่ ง ด่ ว นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และรับฟังการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19
แนวทางการพัฒนา
ชี้แจงแนวทางและประเด็น การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ เข้าใจประเด็นการตรวจ
ราชการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถขับเคลื่อนนโยบายอย่างแท้จริง
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2. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีผลคะแนนรวม 96.53 อยู่ในระดับ AA โดยได้
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
หลักการเหตุผล
ส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน ได้ทาโครงการเสริมสร้า งคุ ณ ธรร ม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การทากิจกรรม
โครงงานโรงเรี ยนสุ จ ริต เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต และสร้ า งวั ฒ นธรรม
การไม่ทุจริต ตลอดจนการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
วัตถุประสงค์
1. ปลูกฝังจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมการไม่ทุจริต
ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด าเนิ น งาน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียน ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นต่อความซื่อสัตย์ สุจริต
2. นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการดาเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
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4. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้
5. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการประเมิน ITA
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ดาเนินการกิจ กรรม/โครงการสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานตามโครงการได้ เ ข้ า รั บ การอบรม พั ฒ นา เช่ น
การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อความร่วมมือ
ในการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิช อบ ระดับสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณพศ 2564,
ทาให้มีแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน ทราบปฏิทินปฏิบัติงานที่ต้องดาเนินการให้ทันเวลา สามารถชี้แจงและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและสามารถชี้แจงให้แก่สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
2. การนิเทศติดตาม โดยบูรณาการร่ว มกับโครงการบูรณาการนโยบายสู่ กระบวนการนิเทศ
ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลการนิเทศติดตาม พบว่า โรงเรียนมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในรูปแบบคณะกรรมการดาเนินงานในการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต การใช้หลักสูตรต้านทุจริต การประเมิน ITA
สถานศึกษา มีการนาหลักสูตรต้านทุจ ริตไปใช้ในรูปแบบการบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา โดยจัดทาเป็น
รายวิชาเพิ่มเติม และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการต้านทุจริตในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กล่าวคา
ปฏิญญาการต่อต้านทุจริต สถานศึกษาหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ, จัดบอร์ดให้ความรู้, จัดกิจกรรมปปช. สพฐ.น้อย,
บริษัทสร้างการดี, การจัดทาสื่อต้านทุจริต การพัฒนานวัตกรรม/สื่อต้านทุจริตของครู ผู้บริหาร
3. กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระดับ สพม. โดยจัดกิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เป็ นรู ป แบบ
ออนไลน์ และนาเสนอผ่านรูปเล่มเอกสารและคั ดเลือกผลงาน จานวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทสร้างการดี,
รางวัลสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริตศึกษา, รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต้านทุจริต โดยมีการจัดทาโล่รางวัล และ
เกียรติบัตรสาหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือก จานวน 9 รางวัล
4. การดาเนินกิจกรรมต้านทุจริตภายในสถานศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
โรงเรียน 4 โรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้
- บริษัทสร้างการดี (โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม)
- ปปช. สพฐ. น้อย (โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา)
- โรงเรียน 1 นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต (โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา)
- สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน)
3. นิเทศติดตามการดาเนินงานการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริตและ
การประเมิน ITA สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์
4. การรายงานและสรุปผลการดาเนินงานโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป
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ส่งผลให้
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการดาเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
2. นักเรียน ครูและบุคคลากรในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา
ควรส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ผ่ า นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ที่ เ ด็ ก ไทยทุ ก คนต้ อ งเรี ย น
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็ น พลเมื อ งเต็ ม ขั้ น สามารถท าหน้ า ที่ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี จิ ต ส านึ ก ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริต
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”
หลักการเหตุผล
ส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน ได้ทาโครงการเสริมสร้า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต” เพื่อดาเนินกิจกรรมสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา ระบบ
การบริ ห ารจั ด การภาครัฐ แผนแม่ บ ท ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4
“พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” โดยกาหนดแนวทางพัฒนาที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์
ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาผิด ไม่เพิกเฉย อดทนต่อการทุจริต และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต เพื่อนาไปสู่
การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์ส าธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น
กาหนดแนวทางให้ ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามีการปรับ ปรุงและพัฒ นาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ให้สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารแสดงเจตจ านงการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี น โยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ
2. เพื่อบุคลากรทุกคนในสังกัด ได้รับการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดีสามารถ
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม
3. เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลให้กับให้ผู้บริหารและบุคลกรในสังกัด ในการดาเนินงานบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์ กรให้ บุ คลากรในสั ง กัด มี ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติ ง าน
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
6. เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู้ บ ริ ห ารได้ ป ระกาศเจตจ านงการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี น โยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ
2. บุคลากรทุกคนในสานักงานได้รับการปลูกฝัง และสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี สามารถ
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวมและได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. บุคลากรทุกคนในสานักงานได้รับการเสริมสร้า งวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต
4. หน่วยงานมีสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
5. หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริต
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด มี พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน มีค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. หน่ว ยงานมีภ าพลั กษณ์ที่ดี ทาให้ เกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการทางานเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
3. การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ดาเนินการกิจกรรม/โครงการสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนี้
1. การประกาศเจตนารมณ์/นโยบายเขตพื้ นที่กรศึกษาสุจริต โดยบูรณาการร่วมกับการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและชี้แจงบุคลากรในสังกัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยปรับปรุงป้าย/บอร์ดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์การต่อต้านการทุจริต
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3. พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ดังนี้
3.1 จัดซื้อวัสดุสาหรับทาคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรการ
3.2 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ กิจกรรมพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริต
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและ
ชี้แจงบุคลากรในสั ง กัดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน การทุจริตและการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. อบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยจัดอบรมพัฒนาเพื่อ
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม สร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยมี บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ทุ ก คน
เข้าร่วม
5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนแผนการป้องกันการทุจริตและคณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการฯ กิจกรรม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการประชุม ITA
ส่งผลให้
1. หน่ ว ยงานมี ป ระกาศเจตจ านงการบริ ห ารงานด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี น โยบาย
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ
2. บุคลากรทุกคนในส านั กงานฯ ได้รับ การปลู กฝั งและสร้า งจิตส านึก ความเป็น พลเมือ งที่ ดี
สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม และได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติงาน
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ มี ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย มในการปฏิ บั ติ ง าน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต
3. หน่ว ยงานมีภ าพลั กษณ์ที่ดี ทาให้ เกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการทางานเพื่อป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
4. หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริต และผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ควรส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต ผ่ า นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ที่ เ ด็ ก ไทยทุ ก คนต้ อ งเรี ย น
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มี
ความเป็ น พลเมื อ งเต็ ม ขั้ น สามารถท าหน้ า ที่ ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี จิ ต ส านั ก ยึ ด มั่ น ในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
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การขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้จั ดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่าน
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา รู้เท่าทันสื่อ ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมี
จิตสาธารณะ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร คือ “การอ่านออกเขียนได้ ” นับเป็นทักษะที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นทักษะการสื่อสาร เพื่ อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์
และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในสังกัด
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียน 45 โรง มีรายงานสรุปผลการอ่านการเขียน
ปีการศึกษา 2564
2. มีระบบรายงานประเมินการอ่านการเขียน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ล าพูน มีระบบรายงานการอ่านการเขียนในสังกัด
ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมโครงการส าเร็ จ ผล
ตามเป้าหมาย ดังนี้
1. พัฒ นาระบบการอ่านการเขียน โดยดาเนิน การจัดทาเว็บ ไซต์ระบบการอ่านการเขียนภาษาไทย
โดยดาเนินการเช่าพื้นที่ในการทาเว็บไซต์ฯ ดังกล่าว พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ระบบการอ่านการเขียนภาษาไทย
2. จัดทาเอกสารแบบประเมินการอ่านการเขียน ทาให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูนมีรายงานสรุปผลการอ่านการเขียน ปีการศึกษา 2564
3. มีระบบรายงานประเมินการอ่านการเขียน และมีข้อมูลสารสนเทศการอ่านการเขียนที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน มีระบบรายงานการอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
31

แนวทางการพัฒนา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ดาเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ก ารพัฒ นาโรงเรียนคุ ณธรรมของครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ในโรงเรียนคุณธรรมส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานของโรงเรียนในสั ง กัดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
2. เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนได้
3. เพื่อยกระดับการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการ
ยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้วยการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
32

เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้บริหารสถานศึกษา , ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนคุณธรรมสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ทุกคน มุ่งนาคุณธรรมมาเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนทุกคนในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. การดาเนิน การกากับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว หรือ 3 ดาว ผ่านระบบออนไลน์ จัดเมื่อวันที่ 16-17
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ และถ่ายทอดออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมและคณะกรรมการดาเนินงาน
ผู้ผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถี พุทธ สพม.ลปลพ จานวน 18 คน เพื่อเตรียมการประชุมออนไลน์ของผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของภาคสงฆ์ที่ 6
2. การส่งเสริมและการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จัดเมื่อวันที่ 18-20 , 24 และ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้อ งประชุมทันใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินงานฯ ผู้ผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพม.ลปลพ จานวน 18 คน ผลที่เกิดขึ้น ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ทั้ง 45 โรง จานวน 120 คน เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อประกอบการคัดเลือกเป็น
คุรุชนคนคุณธรรมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการยกย่องและเชิดชูเป็น แบบอย่างคุณธรมที่ดี ให้แก่
นักเรียน ตลอดจนนานวัตกรรมคุณธรรมไปใช้ในการเรียนการสอนผู้บริหารโรงเรียนนานวัตกรรมคุณธรรมไปใช้ใน
การบริหาร
แนวทางการพัฒนา
บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน
ในและนอกสถานศึ ก ษา จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนตามพระราชด าริ และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ในสถานศึก ษา จัดให้ มีการเรีย นรู้ ทางศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ และภูมิปัญญาท้ อ งถิ่น รวมทั้ ง
การตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
33

3. โครงการการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6

หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒ นาโรงเรียนวิถี พุทธ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินการกันอย่างเป็นเครือข่าย เกิดการเรียนรู้จากกันและกัน
ส่งผลต่อการเชื่อมโยงกับเครือข่ ายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน และได้มอบหมายให้เป็นประธานเขตภาคสงฆ์ที่ 6 จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบด้วย สพป.ลาปาง 1,2,3 , สพป.เชียงราย 1,2,3,4 , สพป.น่าน 1,2 ,
สพป.แพร่ 1, 2, สพป.พะเยา 1, 2 และ สพม.ลาปาง ลาพูน ,สพม.เชียงราย ,สพม.น่าน , สพม.แพร่ และ สพม.
พะเยา รวมทั้งสิ้น 18 เขตพื้นที่การศึกษา ที่มีพื้นที่รับผิดชอบจานวน 5 จังหวัด คือ ลาปาง ,เชียงราย , น่าน , แพร่
และพะเยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของผู้ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ในพื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6 ตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดาเนินการ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในพื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6 สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ทาให้มีองค์ความรู้ในการดาเนินงาน
3. เพื่อยกระดับการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6 ให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและประสบผลสาเร็จมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อยกระดับ การดาเนิน งานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง ให้มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6 ซึ่งประกอบด้วย สพป.ลป 1,2,3, สพป.ชร 1,2,3,4 ,
สพป.น่าน 1,2 สพป.แพร่ 1,2 ,สพป.พะเยา 1,2 และ สพม.ลาปาง ลาพูน ,สพม.เชียงราย, สพม.น่าน, สพม.แพร่
และ สพม.พะเยา รวมทั้งสิ้น 18 เขตพื้นที่การศึกษา อันประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธจานวนเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน รวม 18 คน และคณะกรรมการดาเนินงานฯ 18 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพม.ลปลพ จานวน 45 โรง มีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาในเขต
ภาคสงฆ์ที่ 6 มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิดให้มี
การนาหลั กธรรมส าคัญในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒ นานักเรียนอย่างบูรณาการ
ในชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและ
วิถีวัฒนธรรมเมตตา
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2.โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง มีการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ ดาเนินงาน เมื่อวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้ องประชุมทันใจ
สพม.ลปลพ มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ คณะทางานสพม.ลปลพ. จานวน 18 คน กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเตรียม
ดาเนินการประชุมตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ภาคสงฆ์ 6 ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการวางแผนงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
2. จัดประชุมออนไลน์ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.ลปลพ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธจานวน 18 เขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคสงฆ์ ที่ 6 และ
คณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 18 คน รวม 36 คน กิจกรรม
ดังกล่าวส่งผลให้การดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ภาคสงฆ์ที่ 6 ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแนวทางในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธของผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธภาคสงฆ์ 6
3. การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning ของ สพม.ลาปาง ลาพูน จัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน และถ่ายทอดออนไลน์ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการดาเนินงานฯ
ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนคุณธรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 18 คน
และผู้เข้าประชุม จาก 45 โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ โรงเรียนละ 2 คนรวม 90 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 108
คน ผลที่เกิดขึ้น เกิดแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน และร่วมกันสร้างเครือข่ายการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และเตรียมความพร้อมสู่การ
ยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในอนาคตต่อไป
4. การสรุปผลการดาเนินงานฯ จัดเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกู่คา สพม.ลปลพ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม คณะกรรมการด าเนิ น งานฯ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพม.ลปลพ จ านวน 7 คน
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ป ระชุ ม สรุ ป ผลการด าเนิ น งานและการจั ด ท าเอกสารสรุ ป แนวทางรายงานผลส าเร็ จ ของ
การดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของภาคสงฆ์ที่ 6 และในระดับ สพม.ลปลพ ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคสงฆ์ที่ 6 มีการส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีแนวคิดให้มีการนาหลักธรรมสาคัญในพระพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการ ในชีวิตประจาวัน เพื่อพัฒนาการกิน อยู่ ดู
ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โรงเรียนวิ ถีพุทธในสังกัด
ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาลาปาง ล าพูน จานวน 45 โรง มีการขับ เคลื่ อนการดาเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว ปลูกฝังค่านิยม และบรรทัดฐานวัฒนธรรม
ที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม
ซื่อสัตย์และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น

4. โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
หลักการเหตุผล
ส านักงานเขตพื้น ที่ มัธ ยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ดาเนิน การส่ งเสริม สนับ สนุนการดาเนินงานของ
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษาแกนนา และสถานศึกษาร่วมพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในการจัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงที่จับคู่ ระหว่างโรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาดีและ
โรงเรียนที่ต้องเร่งรัดคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างความร่วมมือในการดาเนินงาน และสามารถ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและสถานศึกษาในเครือข่าย
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์รางวัล IQA AWARD
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
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เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 21 โรง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา
2. โรงเรียนเป้าหมาย จานวน 21 โรง มีการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. มีการวางแผนและจัดระบบบริหารจัดการของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาในการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
2. โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษาทุกโรง ดาเนินงานได้ชั ดเจน จนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยจัดประชุมการจัดทาแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 สถานศึกษาแกนนา จานวน
5 โรง ในวัน พุธ ที่ 27 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 สถานศึกษาร่ว มพัฒ นา จานวน 16 โรง ในวันพฤหั ส บดีที่ 28
มกราคม 2554 พบว่ า สถานศึ ก ษาเครื อ ข่ า ยนวั ต กรรม คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นแกนน าและโรงเรียน
ร่วมพัฒนา ได้แผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และแนวทางวิธีปฏิบัติการดาเนินงานเครือข่ายฯ
ส่งผลให้โรงเรียนเป้าหมาย 21 โรง มีแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีกรอบและ
แนวทางการพัฒ นาระบบบริห ารจัด การคุณภาพและมาตรฐานการศึก ษาเพื่ อ การประกัน คุณภาพการศึ ก ษา
ตามจุดแข็งและศักยภาพของสถานศึกษา มีการดาเนินงานร่วมกันในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและโรงเรียนในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษามีรูปแบบการพัฒนาในการดาเนินงานทั้งเชิง
บริหารและเชิงวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพการรับรองคุณภาพการก ากับ ดูแลคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูประบบการสอนที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้
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5. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้จัดทาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจาปี 2564 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู้ Active Learning ที่
สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้ง
เชื่อมโยง สื่อ นวัตกรรม ทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบ
และระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้
และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู้ Active Learning ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ในรู ป แบบ Active
Learning Cookbook สาหรับโรงเรียนนาไปใช้ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท
3. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลื อกโรงเรียนต้นแบบที่ ป ระสบผลส าเร็ จ
ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning สาหรับนาไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียน
2. จานวนโรงเรียนที่นานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายไปใช้
3. ร้อยละของความตระหนัก ความรู้ และทักษะของครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ Active
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. จานวนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ
2. รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่โรงเรียนเลือกนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน
3. จานวนนวัตกรรมการจัด การเรียนรู้ Active Learning ร่ว มกับ ภาคีเครือข่า ยที่โ รงเรีย นพั ฒ นา
ตามความเหมาะสมกับความต้องการและบริบท
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “129 สุดยอด BEST PRACTICES การจัดการเรียนรู้ Active Learning
ร่วมกับภาคีเครือข่าย”
2. คัดเลื อกโรงเรียนที่ป ระสบผลส าเร็จ และมีความโดดเด่น ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ร่วมกับภาคีเครือข่าย กาหนดการประชุมคัดเลื อกวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมทันใจ สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น โดยมี ค ณะกรรมการเข้ า ร่ ว มพิ จ ารณาตามค าสั่ ง ส านั ก งาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ที่ 130/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบที่ประสบผลสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (Active
Learning) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สั่ง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
3. ถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบ
ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ประสบผลสาเร็จ ณ ห้องประชุมทันใจ
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คือ โรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือก มีนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning
ร่วมกับภาคีเครือข่ายชัดเจน เป็นต้นแบบได้
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของ โรงเรียนวชิรป่าซาง
ที่ได้รับการคัดเลือกมีนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมาณ จานวน 3,000 บาท เพื่อดาเนินการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning
แนวทางการพัฒนา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่

6. โครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จัดทาโครงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษา
ภาคบังคับ อย่างมี คุณภาพโดยไม่เ ก็บ ค่ าใช้จ่ าย ตามรัฐ ธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/ 2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์
ตอบแทน เพื่ อ โอกาสในการเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเด็กมีโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ทั้ ง เด็ ก ปกติ เด็ ก พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
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2. เพื่อให้การรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
ร้อยละ 100 ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมาย ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดลาปาง) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2564 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลาปาง ลาพูน จานวน 10 คน
2. ติดตามการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการรายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนในสังกัด
3. ประชุมสรุปผลการดาเนิน งานรับ นักเรียน ประจาปีการศึกษา 2564 รายงานผลไปยัง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
ส่งผลให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
รณรงค์ ใ ห้ ผู้ ป กครองและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการศึ ก ษาโดยร่ ว มมื อ
กับทุกภาคส่วน
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7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
หลักการเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานร่ ว มกั บ ส านั ก งานโครงการตามพระราชด าริ ส มเ ด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ เทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินโครงการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLIT/DLTV) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณ จานวน 210,000 บาท เพื่อให้เขตพื้นที่ดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของครูผู้สอน
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และนิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษากับโรงเรียนพี่เลี้ยง สาหรับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน มี 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และโรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดลาปางที่ร่วมโครงการมี 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนทิพยปาละวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา และโรงเรียน
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
2. เพื่อพัฒ นาสมรรถนะและศักยภาพของครูผู้ ส อนของโรงเรียนพระปริ ยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3. เพื่อนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ครู ผู้ ส อนได้ รั บ การพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกล
2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 6 โรง ได้รับการนิเทศ ติดตามฯ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้ บ ริห ารโรงเรีย นมีความรู้ ความสามารถในการสนับ สนุน ส่ งเสริมครูในการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ศึ ก ษา ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ การพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
3. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. จัดประชุมวางแผนและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่วมกับโรงเรียนพี่เลี้ยง และ
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วางแผนดาเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564
2. จัดประชุมปฏิบัติการ อบรมและพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลให้โรงเรียนพี่เลี้ยงโดยการจัดสรร
งบประมาณ ให้กับโรงเรียน จานวน 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนแม่ทะวิทยา จานวน 30,000 บาท โรงเรียนประชารัฐ ธรรมคุณ จานวน 30,000 บาท โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จานวน 30,000 บาท โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จานวน
30,000 บาท โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จานวน 30,000 บาท และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี จานวน 30,000
บาท รวมทั้งสิ้น 180,000 บาท เป็นผู้ดาเนินการ
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง
3.2 ประกวดผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนพี่เลี้ยง 2 โรง โรงเรียนพระปริยัติ 2 โรง ครูผู้สอน
3 คน โรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรง สรุปผลการประกวด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศโรงเรียน จานวน 3 ทีม ๆ ละ 7 คน
ลงพื้นที่ในการนิเทศ ติดตามและประเมิน ผล โรงเรียนในโครงการได้รับ การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุ ณภาพ
การจัดการศึกษา ครบถ้วน ทุกโรงเรียน
ส่งผลให้ ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง

8. โครงการติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564
หลักการเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6 ความว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้ เป็น มนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒ นธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่น ได้อย่างมีความสุ ข สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาล าปาง ลาพูน
ดาเนินโครงการติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564 เพื่อให้การดาเนินงานระบบ
ดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนเป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ต่อเนื่องและสามารถดูแลช่ว ยเหลื อนักเรี ยนในทุกปัญหา
อย่างรอบด้าน ทาให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
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มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีทกั ษะในการดาเนินชีวิตและสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการดาเนินชีวิต สามารถพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
4. เพื่อติดตามการดาเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลปลพ
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง
2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลาปาง ลาพูน ทุกคน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการบริหารจัดการและ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
2. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิตและรอดพ้นจาก
วิกฤติทั้งปวง
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ดาเนินการติดตามการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (ภาคเรียนที่ 2/2563) สาเร็จเป้าหมาย โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเข้ า รั บ การประชุ ม สร้ า งความเข้ า ใจ
การดาเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ มี
ความรู้ ความเข้าใจการดาเนิน การพื้น ที่ต้น แบบระบบดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาต้นแบบ” และนาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. ลงพื้นที่โรงเรียน สอบถามข้อมูลและติดตามการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 25 โรง ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
จานวน 1 โรง ส่งผลให้นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการคุ้มครองดูแลช่ วยเหลืออย่างเหมาะสมและ
สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข
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แนวทางการพัฒนา
พัฒ นาระบบและกลไกในการให้ ความช่ว ยเหลื อกลุ่ มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เพื่อให้สามารถให้ ความช่วยเหลื อกับ กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุ มครบทุก กลุ่ ม ได้แก่ เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มี
ความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อ

9. โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (เงินทุนการศึกษา)
หลักการเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ด าเนิ น โครงการทุ น การศึ ก ษาเฉลิ ม ราชกุ ม ารี เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ด้ ว ยการสนับ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาผ่ านส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ให้ แ ก่ นั ก เรียน
นักศึกษา และสามเณรที่อยู่พื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่า ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วควรกลับไปเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตรา
การเรียนต่อต่า ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับทุนการศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลาเนาของตนเองหลังสาเร็จการศึกษา
3. เพื่อปลู กฝั งและพัฒ นานักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกลให้ เห็ นคุณค่าทาง
การศึกษา มีความสานึกในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน รักประเทศ และรักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 สาหรับ
ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท
2. มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 สาหรับ
ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท
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เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ได้รับเงินทุนการศึกษา
สาหรับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คนละ 12,500 บาท
2. มอบทุนให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 สาหรับ
ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท สาหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คนละ 12,500 บาท
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่
2 - 4 ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนทุน ดังนี้ 1) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คนละ 12,500 บาท 2) ภาคเรียน ที่ 1
ปีการศึกษา 2564 จานวน 12 คน คนละ 12,500 บาท 3) ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จานวน 3 คน ๆ ละ 12,500 บาท จานวน 3 คน เป็นเงิน 37,500 บาท
ส่งผลให้ร้อยละ 100 ของนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี มีทุนในการศึกษาต่อและดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ

10. โครงการธุรการครบวงจร
หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด
งบประมาณสนับสนุนเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานธุรการ งานการเงินและ
พัสดุ งานข้อมูล และงานประสานงานของโรงเรียน ตามนโยบายลดภาระงานของครูกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจครบทุกโรง
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 35 มีเจ้าหน้ าที่ธุร การปฏิบั ติ ง าน
ตามภารกิจครบทุกโรง
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เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 35 มีเจ้าหน้าที่ธุร การปฏิบั ติ ง าน
สนับสนุนสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายลดภาระงานของครู
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการธุรการครบวงจร
ดังนี้ แจ้งจัดสรรและเบิกจ่ายค่าจ้างครูธุรการให้โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรง
ส่งผลให้สถานศึกษาทุกโรงมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการแบบครบวงจร เป็นการลดภาระงานของครู
ผู้ปฏิบัติการสอน และสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ้างครูธุรการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักการเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ได้แก่ (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (2) ค่าหนังสือเรียน (3) ค่าอุปกรณ์
การเรี ย น (4) ค่ า เครื่ อ งแบบนั ก เรี ย น (5) ค่ า กิ จ กรรม พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น และ (6) ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ตามที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน
5 รายการ ได้แก่ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสื อเรียน ค่าอุป กรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับ สนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึ กษาขั้น พื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวนทั้งสิ้น 31,273 คน จาแนกได้
ดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 17,092 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14,181 คน (ข้อมูล 10 ธันวาคม 2563)
2. จานวนนักเรียน จาแนกตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนปกติ (จานวน 45 โรง) 31,271 คน และ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2 คน
3. จานวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับ สนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 45 โรง ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (5
รายการ) จานวน 45 โรง งบประมาณทั้งสิ้น 209,137,567 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
จานวน 2 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 19, 030 บาท 3) ค่าอาหารนักเรียนพักนอน งบประมาณทั้งสิ้น 5,044,400 บาท
4) ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน งบประมาณทั้งสิ้น 5,697,000 บาท รวมทั้งสิ้น 219,897,997 บาท

12. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ครูดี ครูเก่งที่มีผลการสอน
เชิงประจักษ์ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เกษียณไปแล้ว และมีสุขภาพดีมีจิตอาสามาสอนในโรงเรียนสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูกรณีที่ครูย้ายออกหรือว่างลง
แล้วไม่ได้รับอัตรากาลังทดแทน
วัตถุประสงค์
เพื่อจ้างข้าราชการครูที่เกษียณอายุไปแล้วมาสอนในโรงเรียนสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจาเป็นภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณ ระยะเวลา เพื่อทดแทน
อัตรากาลังครูที่เกษียณราชการไปแล้วหรือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบกรณีที่ครูย้ายออกหรือว่างลง แล้วไม่ได้รับ
อัตราทดแทน สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนเกิดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ ไม่ขาดช่วงขาดตอน
2. นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์ตรง ได้ความรู้จริงไม่ต้องพัฒนาใหม่
3. โรงเรียนได้บุคคลที่มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณครู องค์ความรู้ทักษะกระบวนการ
4. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กที่จะได้เรียนรู้กับครู ที่เพียบพร้อมและจิตวิญญาณความเป็นครู
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เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนสามารถบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์รักการเรียนรู้มีสานึกพลเมือง
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินการกิจกรรม/โครงการครูผู้ทรงคุณค่า
ของแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดที่ขาดครูผู้สอนในสาขาวิชาเอกฯ เนื่องจากได้รับผลกระทบกรณี ข้าราชการครู
เกษียณอายุราชการ หรือย้าย โดยโรงเรียนที่ประสงค์จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่งข้อมูลความต้องการมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 35 เพื่อนาเสนอประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองได้พิจารณา
2. ประชุ ม คณะกรรมการกลั่ น กรองการจั ด สรรอั ต ราจ้ า งครู ผู้ ท รงคุ ณ ค่ า แห่ ง แผ่ น ดิ น โดยประชุ ม
คณะกรรมการบริห ารอัตรากาลังระดับ เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจ ารณาการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกู่คา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 35
- สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพิจารณา จานวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่พริกวิทยา โรงเรียน
กิ่วลมวิทยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
3. แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้สถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณา
4. รายงานผลการจ้าง งวดที่ 1 และ 2 ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. เบิกค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน
ส่งผลให้ โรงเรียนได้บุคคลที่มีความพร้อมทั้งจิ ตวิญญาณครู องค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ เกิดความ
ต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กที่จะได้เรียนรู้กับครูที่เพียบพร้อมและจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
แนวทางการพัฒนา
ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนที่มีความจาเป็น
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
โครงการตามแผนปฏิบัติการของสานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษาลาปาง ลาพูน จัดทาขึ้น
เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการบริห ารจัด การ จานวน 30 โครงการ แต่เ นื่อ งจากในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
งบประมาณไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ จึงปรับโครงการเหลือ 17 โครงการ
นโยบายด้านที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. โครงการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
หลักการเหตุผล
ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 อันประกอบด้วย 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
มีคุณธรรม 3) มีงานทา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองที่ดี และน้อมนาพระบรมราโชบาย,และของพระบรมวงศานุวงศ์
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา เช่น การส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นแนวทางการดาเนิน
ชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ได้ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ส ถานศึกษา โดยประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กาหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตรคือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลั กธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตน
นับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปลูกฝังผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิด
การปฏิบัติตน และคุณลักษณะในการดาเนินชีวิต ในศตวรรษที่ 21 และนาแนวพระราชดาริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการจัดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องที่มีต่อชาติบ้านศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมเด็ก และเยาวชนไทยให้มี
ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย รักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยมีความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสันติสุขในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการ
เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรง ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการศึกษาในการน้อม
นาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนในสั งกัด ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทาให้ นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองที่ดี ส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ดาเนินกิจกรรมตามโครงการสาเร็จตาม
เป้าหมายดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการผู้ดาเนินงาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.เขต 35
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน ได้แก่ ตัวแทนของศูนย์ฯ สังคมศึกษา ศูนย์ฯ คุณธรรม ศูนย์อาเซียนฯ ทั้ง 2 จังหวัด
(รวม 6 ศูนย์ฯ ศูนย์ละ 3 คน) รวมจานวน18คน และคณะดาเนินงาน จานวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน
2. กิจกรรมการประเมินอั ตลักษณ์ 29 ประการ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ - โรงเรียนดาเนินการ
ประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บ ไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ โดยโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง ดาเนินการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
วิถีพุทธระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม และมีผลการประเมิน
ตนเองในระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผลการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธในภาพรวมของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้รับผลการประเมินในระดับ
ร้อยละ 100
แนวทางการพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนา
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น

2. โครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
หลักการเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 28/ 2559
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน มติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในคราวประชุม ครั้งที่ 2/ 2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 มีจุดมุ่งหมายให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาและโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และโรงเรียนในสังกัด จึงกากับ ติดตามนักเรียนที่อยู่
ในวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการ เข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. ส่ งเสริมให้ เด็กที่อยู่ในเกณฑ์ การศึ กษาภาคบั งคั บ ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ รวมทั้ง ผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
2. เพื่อการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 35 จานวน
45 โรง (พื้นที่ลาปาง - ลาพูน) อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เพื่อลดความเหลื่อมล้า และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 ครั้ง ในไตรมาสที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน เป็นการประชุมชี้แจง
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในไตรมาสที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในไตรมาสที่ 4 เป็นการประชุมติดตามการรับนักเรียนโดยบูรณาการร่ว มกัน
กับ โครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา ส่ งผลให้ เด็กทุ กคนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโ อกาส
ได้ศึกษาต่อ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ ความถนัด ความสนใจเพื่อลดความเหลื่อมล้า
และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล
ส่งผลให้ร้อยละ 100 ของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
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นโยบายด้านที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ดาเนินการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรง ให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิ จหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561
– 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3
ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งใน
ส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบาย
เร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
3. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
4. เพื่อสะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน
5. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6. เพื่อพัฒนาครูผู้นิเทศ (แบบออนไลน์)
7. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพพลานามัย
8. เพื่อพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
9. เพื่อการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ Teleconference
10. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรง
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. นิเทศโรงเรียนในสั ง กั ด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2564 เป็นเวลา 15 วัน รวม 29 โรง ส่งผลให้ร้อยละ
100 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ที่ได้รับการนิเทศ มีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
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2. ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ล าพูน บูรณาการนโยบายสู่กระบวนการนิเทศ
ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
โดย ดาเนินการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบลงพื้นที่ จานวน 6 โรง ได้แก่ 1.โรงเรียนเมืองมายวิทยา 2.โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 3. โรงเรียนเกาะคา-วิทยาคม 4.โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 5.โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
6. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง นอกเหนือจากนั้นเป็ นการนิเทศในรูปแบบทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ครบทั้ง 45 โรง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี
การเรียนรู้แบบใหม่

2. โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ
หลักการเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ มี ก ารด าเนิ น การโครงการพั ฒ นางานวิช าการ
สรรค์สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมาย ที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้น สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีส มรรถนะตามหลั กสู ตรและคุณลั กษณะของผู้ เรียน
ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เ หมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนาไปสู่การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะ วิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
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วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรง มีการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพในการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ล าพู น ได้ดาเนิน กิจ กรรมตามโครงการสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จานวน
16 ศูนย์ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การงาน
อาชีพสุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ) ลาปาง 8 ศูนย์ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท ลาพูน 8 ศูนย์ๆ
ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จัดสรรงบประมาณให้กับสหวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการตามนโยบาย “โรงเรียน
ใหญ่ช่วยโรงเรียนเล็ก” ลาปาง 4 สหวิทยาเขตๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท ลาพูน 3 สหวิทยาเขตๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสหวิทยาเขต และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเทศภายของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ส่งผลให้
1. ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. โรงเรียนในสหวิทยาเขต ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสหวิทยาเขต และการพัฒนาระบบนิเทศภายใน
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ประจาปี 2564
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู ประจาปี 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒ นาอย่ างเข้ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒ นาให้ ครูผู้ ช่ว ย มีความรู้ ความประพฤติ คุณลั กษณะที่
เหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
ครูมืออาชีพ ลักษณะครูที่ดี
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ลักษณะครูที่ดี
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่
ตามมาตรฐานตาแหน่งที่ ก.ค.ศ. กาหนด และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ประจาปี 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ กัซซัน ขุนตาน
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลาพูน จานวนผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 142 คน แยกเป็น ครูผู้ช่วย จานวน 119 คน
คณะทางาน และวิทยากร จานวน 23 คน
ส่งผลให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ประจาปี 2563
หลักการเหตุผล
ตามที่ กคศ. ได้กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
รองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาและผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ซึ่ ง หมายถึ ง ต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา นั้ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปัจจุบันมี ผู้บริห ารสถานศึกษาในตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาทั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง มาจากตาแหน่งข้าราชการครูส ายผู้ส อน และศึกษานิเทศก์ ซึ่งการเป็นรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนไม่เพียงแต่จะมีใจรักในการที่จะปลูกฝังความรู้คุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก ๆ แล้ว ต้องมีความรู้
ทางด้านการบริหารอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีทักษะ ประสบการณ์ในการทางานที่หลากหลาย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ดาเนินการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับของ
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให้ ผู้ บ ริห ารสถานศึกษาในตาแหน่งรองผู้ อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับ การแต่งตั้งมีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ เจตคติ คุณลักษณะและทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ
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เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ
2. ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ตัวแทนกลุ่ม สังกัด สพม.35
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามบทบาทหน้าที่ มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีแนวทางการนามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติชัดเจน
3. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้จัดกิจกรรม/ โครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนี้
1. จัดทาแบบสารวจความต้องการพัฒนา ผ่านระบบ google form
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนิน งานและตัว แทนรองผู้ อ านวยการสถานศึ กษาที่ ได้ รับ การแต่ ง ตั้ ง /
เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการสารวจความต้องการเนื้อหาอบรมที่ต้องการพัฒนา ในวันที่ 26 มกราคม 2564
3. อบรมพัฒนารองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง จานวน 2 วัน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์
2564 ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ จังหวัดลาพูน
ส่งผลให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ในตาแหน่งรองผู้ อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับ การแต่งตั้ง สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีแนวทางการนามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่การปฏิบัติชัดเจน และคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
การเป็นผู้นา
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3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35”
หลักการเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 75 กาหนดว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวง
เจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตระหนักเห็นว่าการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากรสานักงาน)
ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ประพฤติตนดี ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน
มีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และเป็นที่รักใครชื่นชมจากบุคลากรด้วยกัน ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือการ
ประกาศเกียรติคุณให้ประจักษ์กับสาธารณชนทั่วไป จะเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิด
ความภาคภูมิใจกับบุคลากรผู้นั้นทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรท่านอื่นให้ประพฤติปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์
เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกและสร้างความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
องค์กรและสังคมได้
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 13
ราย ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น “คนดี ศรี สพม.35”
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีขวัญและ
กาลังใจ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรท่านอื่นได้

ผลการดาเนินงาน
ส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ได้ดาเนิน โครงการ/ กิจ กรรมเป็ น ไปตาม
เป้าหมาย ดังนี้
1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์แจ้งหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการและลูกจ้าง (บุคลากรสานักงาน) ทราบและ
ร่วมกันเสนอชื่อตามเกณฑ์ เพื่อรับรางวัล “คนดี ศรี สพม.35” โดยประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลดีเด่น "คนดี ศรี สพม.35" ประจา ปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18พฤศจิกายน
2563 และได้แจ้งหลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามโครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ บุ ค คลดี เ ด่ น "คนดี ศรี สพม.35"
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สาหรับกิจกรรมที่ 3 - 4 เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีการเลื่อนกิจกรรม
ออกไปก่อน
3. ประชุมเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือก
4. ประกาศ แจ้งผลการสรรหาและคัดเลือก มอบโล่/เกียรติบัตร
5. จัดทาโล่รางวัล สาหรับผู้ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น "คนดี ศรี สพม.35" 3 ปีซ้อนติดกัน จานวน 8 คน
6. จัดทาเกียรติบัตร สาหรับบุคลากร จานวน 5 คน ไม่ใช้งบประมาณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ได้มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัล โดยผู้ที่ได้รับโล่พร้อมเกีย รติบัตร จานวน 8 คน/เฉพาะเกียรติบัตร 5 คน ซึ่งมี
ผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น "คนดี ศรี สพม.35" จานวน 12 คน เข้ารับรางวัล ณ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ
จังหวัดลาพูน
แนวทางการพัฒนา
มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากรใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะ
วิชาชีพ
4. โครงการอบรมการดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21
หลักการเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงาน ก.ค.ศ. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสาคัญของ
ความก้าวหน้า ในวิช าชีพของข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา จึงได้กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธี ก าร
ให้ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษามีวิทยฐานะและเลื่ อนวิท ยฐานะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ลาปาง ลาพูน จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการสั่งสมความชานาญ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเอง
และส่งเสริมให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต าแหน่ ง ครู มี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิท ยฐานะ และก าหนดแนว
ปฏิบัติการดาเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒ นาตนเองเพื่อความก้าวหน้า
ในอาชีพและความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ ความสามารถในการจัดทาผลงาน
ทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ กาลังใจ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
ร้ อ ยละ 100 ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ที่เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/ 2560)
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ร้ อ ยละ 80 ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ที่ เข้ารับการอบรม สามารถยื่นขอวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/ 2560) ได้
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ได้ ด าเนิ น การอบรมการด าเนิ น การตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น วิ ท ยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/ประชุ ม
คณะกรรมการ ประสานวิทยากร แจ้งข้าราชการครู สายผู้สอนที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการ
สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google form) โดยจากัดจานวนผู้เข้ารับการอบรม 120 คน โดยวิธี
การเรียงลาดับในระบบ และเพื่อป้องกันสถานการณ์ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจานวนมากที่มีโอกาส
เกิดการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดลาปาง จึงปรับจานวนผู้เข้ารับการอบรม คงเหลือ
จานวน 99 คน ในการจัดอบรม ประกอบด้วยการบรรยาย อภิปรายและการแบ่งกลุ่ม PLC ในวันที่ 26 ธันวาคม
2563 ณ ห้ อ งประชุ ม ปั น เจิ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรม จานวน 84 คน คณะวิทยากร จานวน 15 คน และคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่
จานวน 21 คน
ผลการด าเนิ น งาน ข้ า ราชการครู ส ายผู้ ส อน ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การอบรม มี ค วามรู้ สามารถจั ด ท าผลงาน
ทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิช าการ มีกาลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิช าชีพ
มีคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง

5. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สังกัด สพม.35
แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task Based Learning) เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สังกัด สพม.35 แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task Based Learning) เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบั ติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ แบบ
เน้นงานปฏิบัติ (Task Based Learning) ให้มีความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ
เสริมสร้างและสรรหาวิธีปฏิบัติที่เป็น เลิ ศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้เรียนที่บ่งบอกถึงทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ในเรื่องเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task Based Learning)
2. เพื่อพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
และการเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อานวยการการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ
3. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและสรรหาวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) การจั ด การเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปฏิบัติ (PLC) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศให้สูงขึ้น
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้รับ
ส่ งเสริมสนับ สนุน และพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนได้รับ การนิเทศในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศอย่างเป็นระบบ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรง มีความเข้มแข็ง
ในการดาเนินงานในด้านพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ส่งผลให้ครูมีทักษะ และสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับการจั ดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และทาให้
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้มีศักยภาพด้านภาษา
พร้อมทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา มีการพัฒ นาอย่างรอบด้าน มีความรับ ผิ ดชอบต่อสั งคมและผู้ อื่นมีวินัยและเป็น
พลเมืองดีต่อชาติ มี หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 สู่ความเป็นคนไทยที่มีศักยภาพ

ผลการดาเนินงาน
ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในวันที่ 26
ธัน วาคม 2563 โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมเป็น ตัวแทนครูผู้ส อนภาษาอังกฤษในสั งกัด จานวน 11 คน, ครูผู้ ส อน
ภาษาจีนในสังกัด จานวน 11 คน และคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุม
กู่คา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีความเข้มแข็งในการดาเนินงานในด้าน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งผลให้ครูมีทักษะและ
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
แนวทางการพัฒนา
ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564
หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุกระดับ
และทุกประเภทดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งได้กาหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้น
ในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียน
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรม ต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียน
ในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดทาโครงการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิตนี้ขึ้น เพื่อยกย่องชิดชูเกียรติครูต้นแบบ และโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
2. เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
3. เพื่อยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นที่ประจักษ์
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 45 โรง
2. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทุกคน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 มีการบริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
2. นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
1. ประชุมคณะทางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนฯ
2. ประชุมผู้ บ ริห ารสถานศึกษา/ครูเพื่อพัฒ นาระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน กาหนดจัดการประชุม
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเพื่ อ ความปลอดภั ยในสถานศึ ก ษา ตามโครงการ
พัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้เชิญรองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้างานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูนักจิตวิทยาโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัด จานวน 90 คน คณะทางาน/วิทยากร/
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 25 คน รวม 115 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยได้ รั บ การสนั บ สนุน วิท ยากรจากบ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครัว จั ง หวั ดล าพู น ให้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งกระบวนการ
ดาเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวทีมงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม และ
ดร.ญาณินท์ คุณา ให้ความรู้ในเรื่องทักษะจิตวิทยาแนะแนวและการให้คาปรึกษากรณีศึกษาปัญหาในโรงเรียน
ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ทาให้
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการบริหารจัดการและดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุ กด้าน และนักเรียนในสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 ได้ พั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
3. ประชุ ม คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและคั ด เลื อ กครู
เพื่อรับ รางวัล ครูต้น แบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจาปี 2564 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมทันใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ
จานวน 20 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สัมฤทธิผล ต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน ขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการ
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติ ของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเป็นที่ประจักษ์
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายด้านที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. โครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลักการเหตุผล
ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 มีพัน ธกิจ หลั กในการสร้างประชากรหรือคนที่ มี
คุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพื่อเน้นและให้
ความสาคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตสานึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการผลิตและบริโภคให้คานึงทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะสู่ที่บ้านและ
ชุมชน จึงมีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผนนโยบายและยุทธศาสตร์
และเป็นแนวทางให้ประสบความสาเร็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดโครงการสร้าง
จิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดี ให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ การมีสมรรถนะและผลิตสื่อ
การเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก สนับสนุน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “เลือก ลด
ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียน และชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรมีจิตสานึกในการลดการใช้ถุงพลาสติก และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร
2. เพื่อคัดแยก ประเภทขยะให้ถูกต้องและนาขยะมาใช้ประโยชน์
3. เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
4. เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
5. เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนมีสมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนรู้ตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ
ขยะพลาสติก
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบ “ธนาคารขยะ”
และมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อนามาใช้ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และจาหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป
เชิงคุณภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. บุคลากรในสังกัดมีจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีบรรยากาศที่ดีในการทางาน
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินกิจกรรมสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
1. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการตามนโยบายฯ
2. แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน ปฏิบัติตามนโยบายแยกขยะ ลดขยะ และนาขยะไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก
3. จัดทาโครงการสร้างจิตสานึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม
“ธนาคารขยะรีไซเคิล”
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างจิตสานึกในการคัดแยกขยะ ลดขยะมูลฝอยโดยการสร้าง
ความเข้าใจหน้าเสาธงทุกวันจันทร์ ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จัดทาธนาคาร
ขยะรีไซเคิล แจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการแยกขยะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. แต่งตั้งคณะทางานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
7. ดาเนินการรณรงค์ และประกาศเจตนารมณ์
8. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดาเนินการลด
คัดแยกขยะมูลฝอย
9. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน ดังนี้
- นาใบไม้ใบหญ้ามากองไว้เพื่อนาไปหมักปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนาไปใส่ต้นไม้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีจิตสานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บรรยากาศในการทางานมีความสุข ส่งเสริมในด้านบริการสู่ ความเป็นเลิศและผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
ควรดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
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นโยบายด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการบูรณาการนโยบายสู่กระบวนการนิเทศ ติดตาม เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
หลักการเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ได้ จั ด ท าโครงการบู ร ณาการนโยบาย
สู่กระบวนการนิเทศ ติดตาม เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษาล าปาง ล าพูน เพื่อให้ โ รงเรียนในสั งกัดได้รับ การนิเทศจากศึกษานิเทศก์ที่มี ทักษะและ
ความสามารถอย่ า งรอบด้ า น โดยท างานร่ ว มกั บ ครู ในการนิ เ ทศ แนะน า ชี้ น า กระตุ้ น ให้ ค รู และผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาเกิดความรู้ ความตระหนัก มีทักษะในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการสาหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด โดยพันธกิจดังกล่าวข้างต้น ศึกษานิเทศก์ต้องมีสมรรถนะ
ในเชิงวิชาการ และได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศอย่างต่ อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพ
ปัญหาหรือบริบทต่าง ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณากระบวนการนิเทศ ติดตาม เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีคุณภาพตามโครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
4. การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการร่วมพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. การนิเทศกากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
8. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.)
9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง ได้รับการนิเทศ
ติดตาม
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น มี ก ารบู ร ณากระบวนการนิ เ ทศ ติ ด ตาม
เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ
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ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากสานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส covid - 19 จึงทาให้ ไม่ส ามารถไปนิเทศ
ตามปกติที่โรงเรียนได้ สาหรับโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศที่โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนกิ่วลม
วิทยา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ดังนั้น กลุ่มนิเทศจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศเป็นการนิเทศทางไกล 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 นิเทศ
การจัดการเรียนรู้ ในขณะที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่ านโปรแกรม Google Meet, Microsoft Team,
Zoom เป็นต้น รูปแบบที่ 2 นิเทศจัดการเรียนรู้ ในขณะที่ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามปกติ โดยครู
ตั้งกล้องหรือโทรศัพท์สาหรับส่งภาพเคลื่อนไหวไว้ในชั้นเรียน หรือ บริเวณที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบที่ 3
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านวีดิทัศน์ (คลิปการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดย 1) ครูส่ง
ไฟล์หรือลิงก์ของไฟล์ที่เก็บบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google Drive, One Drive Youtube ฯลฯ 2) ครูส่งข้อมูล
ช่องทางการสะท้อนผลการนิเทศ เช่น อีเมล์ ไอดีไลน์ เป็นต้น
ส่งผลให้ 1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 45 โรง
ได้รับการนิเทศ ติดตาม 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสาปาง ลาพูน มีการบูรณากระบวนการนิเทศ
ติดตาม เพื่อการยกระดับคุณภาพการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพ 3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีข้อมูลสารสนเทศ และแผนการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของ
สถานศึกษาและผู้เรียน
แนวทางการพัฒนา
วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้”

2. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ OBEC AWARDS
หลักการเหตุผล
การพัฒ นาในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้งานวิจัยเป็น ฐาน เป็น การพัฒ นาที่อยู่บ นพื้นฐานของการดาเนินการ
ที่ผ่านกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบซึ่งส่งผลให้การดาเนินการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
เชื่อถือได้ สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เห็นความสาคัญของการใช้กระบวนการวิจัยมาเป็น
ฐานในการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่นามาใช้ในการพัฒนางาน และเพื่อให้งานวิจัยที่ได้ดาเนินการที่ผ่านมา
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงาน จึง ได้นานวัตกรรมที่ได้จากการวิจั ยมาพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่
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ความเป็นเลิศ และได้มีการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์งาน
เพื่อเสนอผลงานเข้า ร่ว มการประกวดรางวัล หน่ว ยงานและผู้ มีผ ลงานดีเ ด่น ประสบผลส าเร็จ เป็น ที่ ป ระจั ก ษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากงานวิจัยในปี 2562 สามารถนามาปรับใช้ในองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกั ดหน่วยงาน สถานศึกษา
3. เพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมให้สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดเสนอขอรับรางวัล OBEC AWARDS และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน ต่อสาธารณชนเป็นที่ประจักษ์
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากการวิจัย
จานวน 7 เรื่อง
2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกด้าน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจากการวิจัย
2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 35 ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกด้าน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
4. ส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ กษา เขต 35 ได้ เผยแพร่ผ ลการดาเนินงานของส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้สาธารณชนทราบ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ดาเนินกิจกรรม/ โครงการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินงาน ณ ห้องประชุมกู่คา
2. ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าผลงานการประกวดรางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. ( OBEC AWARDS)
ณ ห้องประชุมปันเจิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน (สาหรับโรงเรียนในสังกั ด) จานวน
70 คน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (บุคลากรในส านักงาน)
ณ ห้องประชุมทันใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 30 คน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกวด ส่งต่อระดับภาคเหนือ จานวน 20 คน
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5. ส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบของผู้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 74 รายการ
ระดับภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ส่งผลให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดจาก
การวิ จั ย บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครบทุกด้าน
และส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน ได้รับ รางวัล OBEC AWARDS ระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษา จานวน 74 รางวัล
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาลาปาง ลาพูน ให้เป็น “สพม.ที่ทันสมัย เปิดกว้างเป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าเทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบั ติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสิ น ใจ การบริห ารจัดการ การให้ บ ริการ และการพัฒ นา
นวัตกรรม

3. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
หลักการเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35 เป็ น หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ รับผิดชอบสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดลาปาง
และจังหวัดลาพูน จานวน 45 โรงเรียน เพื่อให้บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นไปในแนวทาง และทิศทางเดียวกัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้จัดให้มี
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
เพือ่ ประชุม ชี้แจง ปรึกษา หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของข้อราชการ และเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การการศึ ก ษาแก่ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 90 คน
2. ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีมบริหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูนจานวน 20 คน
3. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จานวน 65 คน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ผู้ บ ริห ารการศึกษา ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพม.35 ได้รับ ทราบ
นโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา และได้ร่วมปรึกษาหารือในข้อราชการร่วมกัน
และปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น ได้ จั ด ประชุ ม ที ม บริ ห าร,ประชุม ผู้ บ ริห าร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง พนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ให้ได้รับทราบ
นโยบาย แนวทาง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา และได้ร่วมปรึกษาหารือในข้อราชการร่วมกัน
และปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทาให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการประชุมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หลักการเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลัก ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐ บาลทั้งในส่ ว นนโยบายหลั กด้านการปฏิรูป กระบวนการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนต่าง ๆ โดยให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จึงได้ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
และนิ เ ทศการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ ก ษา พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนั บสนุน
ให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอานาจ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทาโครงการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
2. ผู้อานวยการกลุ่มงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3. ศึกษานิเทศก์ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามแบบบูรณาการ
มีแผนการนิเทศแบบบูรณาการและมีการยกระดับคุณภาพการนิเทศติดตาม
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพู น จั ด ประชุ ม ก.ต.ป.น.และอนุ ก รรมการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ครั้ ง และในการประชุ ม ฯ ครั้ ง ที่ 3 ได้ มี การประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ผล
การดาเนิน งานในรอบปี การประชุมเป็น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ย เกิดผลดีต่อราชการ มีแนวทางการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามแบบบูรณาการ มีแผนการนิเทศแบบบูรณาการการยกระดับคุณภาพการนิเทศ
ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการกากับ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
หลักการเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตระหนักถึงความสาคัญของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ สามารถนามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิดร่วมทาระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพื่อให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อชี้แจงและให้คาแนะนาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. เพื่อนิเทศ กากับ ดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ จานวน 45 โรงๆ ละ 2 คน รวม 90 คน
2. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 10 คน
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
- ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก มีความเข้าใจระบบและวิธีการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
- สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลาปาง ลาพู น ได้รายงานสรุปภาพรวมการประเมินตนเอง (SAR) ของ
โรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563 ฉบับสมบูรณ์
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินการการสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา (Synthesis Self-Assessment Results Report) ประจาปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสั ง เคราะห์ ร ายงานผลการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อชี้แจงการดาเนินงาน จานวน 15 คน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องนิเทศฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) เรื่องการสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดจานวน 45 โรง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Google Meet
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3. ดาเนินการรวบรวมและสรุปสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรง และจัดทาเป็นรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โดยศึกษานิเทศก์ผู้รั บผิดชอบงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างวันที่ 20 – 29 กันยายน 2564
4. จั ด ส่ ง รายงานผลการสั ง เคราะห์ ร ายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) ประจา
ปีการศึกษา 2563 ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ผ่ าน E-mail ของ สพฐ. ในวันที่ 10
กันยายน 2564 ส่งผลให้
- ผู้ บ ริ ห าร คณะครู แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกิ ด ความตระหนั ก มี ค วามเข้ า ใจระบบและวิธีการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
- สถานศึกษามีความพร้อมรับ การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ และดาเนินงานระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาตระหนักและให้ความสาคัญระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้รายงานสรุปภาพรวมการประเมินตนเอง
(SAR) ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2563 ฉบับสมบูรณ์
แนวทางการพัฒนา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้

6. โครงการการพัฒนาระบบนวัตกรรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารจัดการงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระยะที่ 2
หลักการเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ เน้น
การพั ฒ นาหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ สามารถให้ บ ริ ก าร
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน โดยการนานวัตกรรม
เทคโนโลยี ข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่ว นร่ว ม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 จึงได้จัดทาโครงการการพัฒ นาระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อรองรับการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนภายในสังกัด
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลด้านบริหารงานทั่วไป
ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลด้านบริหารงานบุคคล ที่จาเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาผู้เรียน
ในอนาคต
เป้าหมาย
เชิงผลผลิต (Output)
1. โรงเรียนในสั งกัด จานวน 45 โรงเรียน มีระบบบริห ารจัดการศึ ก ษา (Big data) เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนในสังกัด และสามารถดู รายงานสถิติการขาดเรียน/หนีเรียนได้
2. เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดูรายงานคะแนนของนักเรียน ข้อมูลอัตรากาลัง
ข้อมูลบุคลากรในระดับเขตพื้นที่ได้
3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สามารถนาข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนในสังกัด รายงานสถิ ติ
การขาดเรียน/หนีเรียนมาบริหารจัดการงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดูรายงานคะแนน
ของนักเรียน ข้อมูลอัตรากาลัง ข้อมูลบุคลากร มาบริหารจัดการงานในสานักงานเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 มี ระบบนวัตกรรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการ
บริห ารจัดการที่ส ามารถเชื่อมโยงข้อมูล ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูล ผู้ เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลด้าน
บริหารงานทั่วไป ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลที่จาเป็นมาวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ผู้เรียนในอนาคต ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หน่วยงานต่าง ๆ
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล และนาไปใช้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ได้ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน
ระบบนวัตกรรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารจัดการงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน ให้กับผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด จานวน 2 โรงเรียน โดยจัดการอบรมขึ้น ในวันเสาร์ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น
15 คน
ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน มีระบบนวัตกรรมฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมู ลด้านต่าง ๆ ครบทั้ง 45 โรง ได้แก่ ข้อมูล ผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลด้านบริหารงานทั่วไป ข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลด้านบริหารงานบุคคลที่จาเป็นมาวิเคราะห์
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล
ในการวางแผน การพัฒนาผู้เรียนในอนาคต ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา
ลาปาง ลาพูน หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล และนาไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการพัฒนาระบบ Big Data ให้มีความเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
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ส่วนที่ 3
รายงานการบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาล าปาง ล าพูน (รวมโรงเรีย น
หน่วยเบิก) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์
จุดเน้นที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 309,821,124 บาท ซึ่งได้รับเพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินจานวน 17,213,363 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
หน่วย : บาท
รายการ/
งบประมาณ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น
คิดเป็น
เพิ่มขึ้น/ลดลง
หมวดงบประมาณ ที่ได้รับปี 2563 ร้อยละ ที่ได้รับปี 2564 ร้อยละ
ร้อยละ
งบบุคลากร
17,670,600 6.04
17,744,700 5.73
74,100 -0.31
งบดาเนินงาน
27,153,022 9.28
29,073,712 9.38
1,920,690 0.10
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

25,178,043 8.60
220,642,929 75.41
1,963,167 0.67
292,607,761 100

40,871,615 13.19
220,460,897 71.16
1,670,200 0.54
309,821,124 100

15,693,572
-182,032
-292,967
17,213,363

แผนภูมิที่ 1 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
350,000,000

300,000,000
250,000,000

แผนภูมิที่ แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับ
200,000,000
จาแนกตามงบรายจ่
าย (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
150,000,000
100,000,000
50,000,000

งบประมาณที่ได้รับปีงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับปีงบประมาณ 2564

งบบุคลากร
17,670,600
17,744,700

งบดาเนินงาน
27,153,022
29,073,712

งบลงทุน
25,178,043
40,871,615

รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
76

งบอุดหนุน
220,642,929
220,460,897

งบรายจ่ายอื่น
1,963,167
1,670,200

รวมทั้งสิ้น
292,607,761
309,821,124

4.59
-4.25
-0.13
5.88

แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามงบรายจ่าย (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
งบรายจ่ายอื่น 0.54
งบบุคลากร 5.73
งบดาเนินงาน 9.38
งบงทุน 13.19
งบอุดหนุน 71.16

ส าหรั บ ผลการเบิก จ่ า ยงบประมาณรายจ่า ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน และโรงเรียนหน่วยเบิกทั้ง 5 แห่ง (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียน
เสริมงามวิทยาคม, โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา, โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา) ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้นจานวน 309,821,124 บาท มีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้นจานวน 308,775,792.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66 ซึ่งในการเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าวได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS ด้วยระบบ Web online มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้
ตารางที่ 18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
หน่วย : บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณคงเหลือ
รายการ/
งบประมาณ
คิดเป็น
คิดเป็น
หมวดงบประมาณ
ที่ได้รับ
จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
17,744,700 17,709,748.31 99.80
34,951.69
0.20
งบบุคลากร
29,073,712 28,893,399.35 99.38
180,312.65
0.62
งบดาเนินงาน
40,871,615 40,281,711.00 98.56
589,904.00
1.44
งบลงทุน
220,460,897 220,432,697.00 99.99
28,200.00
0.01
งบอุดหนุน
1,670,200
1,458,237.10 87.31
211,962.90 12.69
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น
309,821,124 308,775,792.76 99.66
1,045,331.24 0.34
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามงบรายจ่าย (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
อื่น
งบประมาณที่ได้รับ 17,744,700.00 29,073,712.00 40,871,615.00 220,460,897.0 1,670,200.00 309,821,124.0
ผลการเบิกจ่าย
17,709,748.31 28,893,399.35 40,281,711.00 220,432,697.0 1,458,237.10 308,775,792.7
งบประมาณคงเหลือ 34,951.69 180,312.65 589,904.00 28,200.00 211,962.90 1,045,331.24
งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ)
การใช้จ่ายงบประมาณ
(ร้อยละ)
สูงกว่า
ต่ากว่า
- ภาพรวม
99.66
0.34
ประมาณร้อยละ
100
- รายจ่ายประจา
99.54
0.46
ประมาณร้อยละ
100
- รายจ่ายลงทุน
ประมาณร้อยละ
100
98.56
1.44
แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการใช้จ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รวมโรงเรียนหน่วยเบิก)
100
98
96
94
92
90

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (ร้อย
ละ)
ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)

ภาพรวม

รายจ่ายประจา

รายจ่ายลงทุน

100

100

100

99.66

99.54

98.56
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ส่วนที่ 4
แนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปีงบประมาณ 2565
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมาย
องค์กรให้มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานต่อยอดเพื่อความยั่งยืน
จากรายงานผลการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่
ปัญหาอุปสรรค
1. การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทําให้นกั เรียนเกิดการ
เรียนรู้ไม่เท่ากัน เนื่องจากการรับรู้ของเด็กจากการเรียนการสอนที่มีวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงความพร้อมในการ
จัดหาสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On line ของแต่ละครอบครัวที่ไม่เท่ากัน โอกาสการรับรู้ของ
เด็กจึงไม่เท่ากัน
2. การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทําให้ครูมีภาระงาน
มากขึ้น เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และมีงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
1. หาแนวทางฟื้นฟูการรับรู้ของเด็กนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ที่เท่ากัน เช่น การสอนเสริม การจัดค่ายฯ
การจัดกิจกรรม Active Learning
2. หน่วยงานต้นสังกัดลดภาระงานที่ไม่จําเป็น ได้แก่ การขอข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถนํามาบูรณาการ
ใช้ร่วมกันได้ เช่น จํานวนนักเรียนได้รับวัคซีน นักเรียนติดโควิด ซึ่งโรงเรียนต้องกรอกข้อมูลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชุมชน ฯลฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษาลําปาง ลําพู น สรุปแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนตามพระราชดําริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา วิธีการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกและการรับรองคุณภาพ
4. พัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมบทบาท “ครู ยุคใหม่” ให้เป็นผู้อํานวยการเรียนรู้
6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
7. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรในสั ง กั ดสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษาลํ าปาง ลํ าพูน
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพทันการเปลี่ยนแปลง โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางาน
8. จัดให้มีมาตรการจูงใจและส่ งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับ
ทักษะวิชาชีพ
รายงานประจาปี 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
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