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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
สถานที่ต้ัง 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตั้งอยู่เลขท่ี 1115/ 23 ถนนไกรสรสิทธ์ิ ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรำย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสำร 0-5360-1450 www.spm36.obec.in.th 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 2. ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา)  ตั้งอยู่เลขที่ 23/26 ถนนประตูกลอง 2 ต ำบลเวียง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ 56000 โทรศัพท์ 0-5448 1537 โทรสำร 0-5448-1537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาในสังกัด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 มีอ ำนำจ หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำ 
มีสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน  59 โรงเรียน แยกเป็น จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน  41 โรงเรียน และจังหวัดพะเยำ 18 โรงเรียน 
บริหำรจัดกำรศึกษำก ำหนดเป็นสหวิทยำเขต ตำมระเบียบส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ว่ำด้วยสหวิทยำเขต
มัธยมศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พ.ศ.2560 ลงวันที่ 13 มกรำคม 2560 จ ำนวน 6 สหวิทยำเขต ได้แก่        
สหวิทยำเขตริมกก สหวิทยำเขตเบญจมิตร สหวิทยำเขตสุดถิ่นไทย สหวิทยำเขตอิงโขง สหวิทยำเขตภูกำมยำว สหวิทยำเขตภูลังกำ 
ดังนี้   

สหวิทยาเขต โรงเรียน 

ริมกก  

(11 โรงเรียน) 

โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม , โรงเรยีนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห ์(ประธานจังหวัดเชียงราย) , โรงเรยีนเม็งรำย
มหำรำชวิทยำคม (รองประธานเชียงราย) โรงเรยีนห้วยสักวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียน
สำมัคคีวิทยำคม 2 (เลขานุการสหวิทยาเขต) โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย โรงเรียนเตรียม
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สหวิทยาเขต โรงเรียน 

อุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย โรงเรียนดอนชัยวิทยำคม โรงเรยีนเวยีงชัยวิทยำคม โรงเรยีนดอนศลิำผำ
งำมวิทยำคม โรงเรียนเวยีงเชียงรุ้งวิทยำคม 

เบญจมติร  

(9 โรงเรยีน) 

โรงเรียนพำนพิทยำคม โรงเรียนพำนพิเศษพิทยำ โรงเรยีนดอยงำมวทิยำคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยำคม
โรงเรียนนครวิทยำคม โรงเรียนแมล่ำววิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) โรงเรยีนแมส่รวยวิทยำคม
โรงเรียนวำวีวิทยำคม โรงเรียนป่ำแดดวิทยำคม โรงเรยีนเวียงป่ำเปำ้วิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต)
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยำคม 

สุดถิ่นไทย  

(8 โรงเรยีน) 

โรงเรียนแม่จันวิทยำคม โรงเรียนจนัจว้ำวิทยำคม โรงเรียนแมส่ำยประสิทธ์ิศำสตร ์(ประธานสหวิทยา
เขต) โรงเรียนวัดถ้ ำปลำวิทยำคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) โรงเรียนบ้ำน
แซววิทยำคม โรงเรียนสันติคีรีวิทยำคม โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลำภิเษก 

อิงโขง 

 (11 โรงเรียน) 

โรงเรียนเทิงวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนเชียงของวิทยำคม โรงเรียนปล้องวิทยำคม 
โรงเรียนเวียงแก่นวิทยำคม โรงเรียนแม่ต  ำตำดควันวิทยำคม โรงเรียนขุนตำลวิทยำคม (เลขานุการสห
วิทยาเขต) โรงเรียนห้วยซ้อวิทยำคม รัชมังคลำภิเษก โรงเรียนไม้ยำวิทยำคม โรงเรียนยำงฮอมวิทยำคม
โรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม โรงเรียนพญำเม็งรำย 

ภูกำมยำว (9 
โรงเรียน) 

โรงเรียนพะเยำพิทยำคม (ประธานจังหวัดพะเยา) โรงเรียนแม่ใจวิทยำคม โรงเรียนดอกค ำใต้วิทยำคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยำ (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนฟำกกว๊ำน
วิทยำคม โรงเรียนพะเยำประสำธน์วิทย์ โรงเรียนง ำเมืองวิทยำคม โรงเรียนถ้ ำปินวิทยำคม โรงเรียนดงเจน
วิทยำคม (เลขานุการสหวิทยาเขต) 

ภูลังกำ 

(9 โรงเรยีน) 

โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม (ประธานสหวิทยาเขต) โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม โรงเรียนจุนวิทยำคม 
(เลขานุการสหวิทยาเขต) โรงเรียนภูซำงวิทยำคม โรงเรียนพญำลอวิทยำคม โรงเรียนเชียงม่วนวิทยำคม
โรงเรียนฝำยกวำงวิทยำคม โรงเรียนขุนควรวิทยำคม โรงเรียนปงรัชดำภิเษก 
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จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามจังหวัดและสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ที ่ สายงาน จ านวน (คน) 

1 
2 
3 
4 
5 

ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำนรำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำง 
บุคลำกรสนับสนุนกำรสอน 
ลูกจ้ำงประจ ำ 

2,786 
160 
92 
96 
41 

                      รวมท้ังสิ้น 3,175 
 
จ านวนนักเรียนในสังกัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 

ที ่ จังหวัด/ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 
ชาย หญิง รวม จ านวน

ห้องเรียน 
1 เชียงราย     
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 2,641 3,057 5,698 176 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 2,505 3,024 5,529 171 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 2,645 2,935 5,580 171 
 รวมระดับ ม.ต้น 7,791 9,016 16,807 518 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 2,110 3,021 5,131 177 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 2,054 3,183 5,237 177 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 2,148 3,066 5,214 179 
 รวมระดับ ม.ปลาย 6,312 9,270 15,582 533 
 รวมท้ัง 2 ระดับ (เชียงราย) 14,103 18,286 32,389 1,051 
2 พะเยา     
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 1,262 1,429 2,691 82 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 1,218 1,413 2,631 81 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 1,209 1,425 2,634 83 
 รวมระดับ ม.ต้น 3,689 4,267 7,956 246 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 1,021 1,372 2,393 84 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 1,056 1,439 2,495 86 
    ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 1,086 1,526 2,594 91 
 รวมระดับ ม.ปลาย 3,145 4,337 7,482 261 
 รวมท้ัง 2 ระดับ (พะเยา) 6,834 8,604 15,438 507 

รวมระดับ ม.ต้น (สพม.36) 11,480 13,283 24,763 764 
รวมระดับ ม.ปลาย (สพม.36) 9,457 13,607 23,064 794 
รวมท้ัง 2 ระดับ สพม.เขต 36 20,937 26,890 47,827 1,558 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการบริหารจัดการและกรอบการรายงานผล 

 
 

 
ทิศทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ก ำหนดวสิัยทศัน์ พันธกิจ ค่ำนิยม เป้ำประสงคห์ลัก และประเด็น    
กลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำและกำรขับเคลื่อนคณุภำพกำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี ้
 
วิสัยทัศน์ 

“ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36 เป็นองค์กรคุณภำพในกำรขับเคลื่อน กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับ
มัธยมศึกษำบนวิถีชีวิตแห่งควำมพอเพียงภำยใต้ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนก้ำวสู่ควำมเป็นมำตรฐำนสำกล” 

 
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรยีนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศกึษำอย่ำงทั่วถึง 
และมีคณุภำพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 3. ส่งเสริมใหผู้้เรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำมคีวำมสำมำรถและทักษะจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21   
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
 4. พัฒนำศักยภำพครู ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหม้ีคุณภำพตำมสมรรถนะ  
ตำมมำตรฐำน จรรยำบรรณวิชำชีพ 
 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสรำ้งควำมรับผดิชอบ ต่อคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและ
บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 6. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ตดิตำม นิเทศ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจดักำรศึกษำ 
 
ค่านิยมขององค์กร 

“บริกำรประทับใจ โปร่งใสฉับไว มีวินัย สำมัคคี ดีพร้อมคณุธรรม น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง” 
 

วัฒนธรรมองค์กร : SPM 36 
           S : Systematic  การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลศิอย่างมีระบบ โดยใช้รูปแบบวงจร 
    คุณภาพ P-D-C-A   

1. ร่วมมือ ร่วมใจ คดิวำงแผนงำนอยำ่งเป็นระบบ (Plan) 
2. ระดมสรรพก ำลังปฏิบัติภำรกิจอยำ่งสุดพลัง (Do) 
3. เสรมิพลัง กระตุ้น เตือนใจข้อผดิพลำด (Check) 
4. กำรน ำข้อเสนอแนะไปเป็นแบบอย่ำงท่ีดีขององค์กร (Action) 

 P : Participation การมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักควำมโปร่งใส 
4. หลักกำรมีส่วนร่วม 
5. หลักควำมรับผดิชอบ 
6. หลักควำมคุม้ค่ำ 

 M : 4M  การบริหารจัดการโดยมีปัจจัยพ้ืนฐานหลัก 4 ประการ 
1. บุลำกร (Man) 
2. งบประมำณ (Money) 
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3. ทรัพยำกรอ ำนวยควำมสะดวก (Materials) 
4. กำรบริหำรจัดกำร (Management) 

 3  การบริหารจัดการโดยการมสี่วนร่วม 3 องค์คณะ 
    1. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ 
    2. คณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
    3. คณะกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสรมิประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำจงัหวัด 
         6   การบริหารงานโดยใช้เครือข่ายสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต 
    1.  สหวิทยำเขตรมิกก 
    2.  สหวิทยำเขตเบญจมิตร 
    3.  สหวิทยำเขตสดุถิ่นไทย 
    4.  สหวิทยำเขตอิงโขง 
    5.  สหวิทยำเขตภำมยำว 
    6.  สหวิทยำเขตภลูังกำ  
เป้าประสงค์หลกั   
 1. ประชำกรวัยเรยีนระดับมัธยมศกึษำ ทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ  
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงครอบคลมุและทั่วถึง ผู้เรยีนที่จบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมคีวำมสำมำรถและทักษะ
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะตำมสมรรถนะ สำมำรถปฏิบตัิงำนได้ตำมจรรยำบรรณมำตรฐำนวิชำชีพและก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล  
 5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำยกำรบริหำรจดักำร บริหำรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจดักำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผดิชอบสูส่ถำนศึกษำ 
 6. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 และสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรก ำกับ ตดิตำม นิเทศ ประเมินผล  
และรำยงำนผลกำรจดักำรศึกษำทีม่ีคุณภำพ 
  
จุดเน้น (Focus) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ก ำหนด 6 จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2560  
ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ตำมกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้  
 1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
 4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบกำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 5. จุดเน้นด้ำน ICT เพื่อกำรศึกษำ  
 6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จึงก ำหนดกลยุทธ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าปี 2560 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
 1.1. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมตำมค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำรร่วมทั้งมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและห่ำงไกลยำเสพติด 
 1.1.1) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรม/โครงกำร ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรมตำมค่ำนิยมหลักคนไทย 12 
ประกำร   
 1.1.2) บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ 
 1.1.3) ประสำนและด ำเนินงำนร่วมกับองค์กร หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคม 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 1.2.1) ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมเข้มแข็งให้กับศูนย์แนะแนวของกลุ่ม/โรงเรียน 
 1.2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนใช้เครื่องมือวัดควำมถนัดของนักเรียนอย่ำงหลำกหลำย 
 1.2.3) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทัศนศึกษำสถำนประกอบกำรด้ำนอำชีพท่ีนักเรียนสนใจ 
 1.2.4) ส่งเสริมให้ศูนย์แนะแนวจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนอำชีพท่ีหลำกหลำยและทันสมัย 
 1.3 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 1.3.1) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง EIS 
 1.3.2) ส่งเสริมให้ครูใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในช้ันเรียน ร้อยละ 60 ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และร้อยละ 100 
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 1.3.3) ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรให้กับนักเรียน 
 1.3.4) จัดหำ/ท ำ สื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
 1.3.5) ประสำนกำรสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ 
 1.3.6) ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/หลักสูตร ภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 1.4 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ ตำมควำมจ ำเป็น
และควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 
 1.4.1) ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนปรับโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงฯ และยุทธศำสตร์
ของจังหวัด 
 1.4.2) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและภำคประชำ
สังคม 
 1.4.3) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกิจกรรม STEM ก ำหนดให้ครบ
ทุกโรงภำยใน 5 ปี 
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำย มีศูนย์
รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 1.5.1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ใช้ระบบกำรนิเทศภำยในในกำรก ำกับ ติดตำมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 1.5.2) ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดตั้งศูนย์รวมสื่อกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระ ครบทุกโรงเรียน 
 1.6 ปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
 1.6.1) ส่งเสริมและพัฒนำให้มีกำรวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวช้ีวัดทุกกลุ่มสำระ 
 1.6.2) นิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1.7 ส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำผลกำรประเมินในระดับสถำนศึกษำระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) มำใช้
พัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน 
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 1.7.1) ส่งเสริมให้ครูน ำผลกำรประเมินระดับชำติไปใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 1.7.2) ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง PISA 
 1.7.3) ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดับชำติอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.7.4) ส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย เน้นกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
 1.7.5) ส่งเสริมกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิวิชำคณิตศำสตร์ให้สูงข้ึน 
 1.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ 
 1.8.1) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำสังคมในกำรส่งเสริมอำชีพ 
 1.8.2) ส่งเสริมกำรจัดท ำหลักสูตรที่เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชนสังคม และสำธำรณชนใน
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 2.1.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนพัฒนำหลกัสูตรร่วมกับชุมชน 
ผู้ปกครอง ภำครัฐและภำคประชำสังคม (ประชำรัฐ) 
 2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกำรก ำกบัดูแล และมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรยีน 
 2.2.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนเครอืข่ำยกำรมสี่วนรว่มรับผดิชอบในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 2.2.2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สร้ำงเครือข่ำยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อกำรประสำน
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 2.3 ประสำนสถำบันที่รับผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อให้มีกำรคัดเลือกอย่ำงหลำกหลำย สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
 2.3.1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จัดท ำข้อตกลงร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ในกำรรับ
นักเรียนเข้ำศึกษำต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 1.1 สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพ มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต ำบล 
 1.1.1)  สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล 
บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ให้ครอบคลุม เช่ือมโยงสู่ SC QA และ OBEC QA 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยสร้ำงควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่น 
 1.2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำระดบัมัธยมศกึษำตอนปลำยจัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยสร้ำงควำม
ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน 



8 
 

 1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรจำเป็น
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำงๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อควำมเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียน    
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ และรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก 
 1.3.1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบท่ีหลำกหลำย และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรจ ำเปน็
ของผูเ้รียนแต่ละบุคคล โดยมีควำมเช่ือมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อควำมเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่
มีควำมต้องกำรพิเศษ และรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสำหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชำยแดน เกำะแก่ ง เขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้) 
 1.4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชำยแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงรำย) อ ำเภอแม่สำย อ ำเภอเชียงของ และอ ำเภอเชียงแสน 
กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรยีน และระบบคุ้มครองนักเรยีน 
รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำยสหวิชำชีพทุกระดับ 
 2.1.1) สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และระบบคุ้มครอง
นักเรียน รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำยสหวิชำชีพทุกระดับ 
 2.2 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ เช่น 
เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชำชน  
 2.2.1) ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ 
เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ ำตัวประชำชน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูข้องครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 3.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมโครงกำรในช่วงเปิดภำคเรียน 
 3.1.1) ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สร้ำงควำมร่วมมือหรือข้อตกลง  
กำรหลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมในช่วงเปิดภำคเรียนกับสถำนบันอุดมศึกษำและองค์กรหน่วยงำนอ่ืน  
 3.1.2) ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) ประกำศ
ก ำหนดเป็นข้อตกลง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรมในช่วงเปิดภำคเรยีน 
 3.1.3) ผู้บริหำรกำรศึกษำ และผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ก ำหนดนโยบำยและจดุเน้นให้ข้ำรำชกำรครูถือปฏิบัติหน้ำท่ีในกำร
สอน ควบคุมชั้นเรียน 
 3.2 ส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจดักำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนท่ีมีจ ำนวนครูไม่เพียงพอ 
 3.2.1) กลุม่โรงเรียน สร้ำงแรงจูงใจและขวัญก ำลังใจ ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีจิตอำสำในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีช่วยสอนในโรงเรยีนที่จ ำนวนครูไมเ่พียงพอ 
 3.2.2) กลุม่โรงเรียน ส่งเสรมิและสนับสนุน กำรน ำและสรำ้งนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรเรยีนกำรสอนในกลุ่มโรงเรียน 
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 3.2.3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส่งเสริมและเพิ่มบทบำท กำรบริหำรจัดกำรด้ำนบริหำรงำน
บุคคล ของกลุ่มโรงเรียนใหม้ีควำมชัดเจน 
 3.3 ประสำนและส่งเสริมกำรท ำงำนของผู้มีจิตอำสำหรือกำรสนับสนุนบุคลำกรจำกองค์กรต่ำงๆ 
 3.3.1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประสำนหน่วยงำนอื่น เพื่อสนับสนุนบุคลำกรปฏิบัติงำนแทน
ครูผู้สอน เช่น ครูประจ ำห้องพยำบำล   
      3.3.2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประสำนและสนับสนุนครูผู้ทรงคุณค่ำ (ผู้เกษียณอำยุรำชกำร) 
ช่วยสอนในสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้าน การจัดการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.4 เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหลง่เรียนรู้เกีย่วกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสอนคดิแบบต่ำงๆตลอดจนกำรวัด
และประเมินผล ใหส้ำมำรถน ำมำพัฒนำผู้เรียนใหม้ีคณุภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
 3.4.1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สรรหำข้ำรำชกำรครูที่เป็นแบบอย่ำงกำรสอนดี เป็นแบบอย่ำง
ให้สถำนศึกษำในสังกัด โดยผ่ำนกระบวนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
 3.4.2) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประสำนกับสถำนบันอุดมศึกษำ ร่วมสร้ำงและจัดท ำหลักสูตร
กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพสถำนศึกษำ 
 3.4.3) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดเวทีเผยแพร่และประกวดแข่งขัน
ผลงำนทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรครูในสังกัด 
 3.4.4) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำท ำข้อตกลงกับถำบนัอุดมศึกษำในกำร
เป็นพี่เลี้ยงดำ้นวิชำกำร 
 3.5 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่
หลำกหลำย โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำ 
 3.5.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ร่วมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนบัน
อุดมศึกษำ เพื่อพัฒนำยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ 
 3.6 ส่งเสริมระบบกำรนเิทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บรหิำรสถำนศึกษำและครู ทั้งในโรงเรียน 
ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอ่ืนๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 
 3.6.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สร้ำงเครอืข่ำยกำรนิเทศด้วยผู้ทรงคณุวุฒิดำ้นวิชำกำร 
 3.6.2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ก ำหนดให้กลุ่มโรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศด้ำนวิชำกำรภำยใน 
 3.7 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
 3.7.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ก ำหนดนโยบำยให้ทุกสถำนศึกษำต้องส ำรวจแหล่งเรยีนรู้และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงน้อยสถำนศึกษำละ 2 แห่ง 
 3.8 ส่งเสริมครูให้จัดกำรเรยีนรูสู้ป่ระชำคมอำเซียน 
 3.8.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สนับสนุนและส่งเสรมิสถำนศึกษำทุกแห่ง จดักำรเรียนกำรสอน
ด้วยภำษำอังกฤษโดยครไูทย เพื่อเด็กไทยสู่สำกล (EIS) 
 3.9 ส่งเสริมครูและบุคลำกรกำรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะในกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
หรือต้องกำรกำรคุ้มครองพิเศษ 
 3.9.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้กำรด ำเนินกำรระบบดูแลนักเรียน เกิด
ควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพรอ้ยเปอร์เซ็นต์ทุกสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 3.10 ยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้บริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเปน็มืออำชีพ 
 3.10.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สนับสนนุและร่วมจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้บรหิำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และจดักำรประกวดผลงำนดเีด่นเพื่อมอบรำงวัลเชิดชูเกียรติ SPM36 Award 
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 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจกัษ ์
 3.11 ส่งเสรมิควำมก้ำวหน้ำของผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น 
 3.11.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จัดโครงกำรพัฒนำครูให้ควำมรู้ในกำรส่งผลงำนเพื่อประเมิน
ด้ำนวิทยฐำนะ และแนวทำงกำรสง่ผลงำนท่ีถูกต้อง  
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 3.12 สร้ำงควำมตระหนักกับองคก์รองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสียในกำรสรรหำ ย้ำย โอน ครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีและมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ ์
 3.12.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สร้ำงควำมตระหนัก ให้กับองค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย ในกำรสรรหำ ย้ำย โอน โดยยดึหลักธรรมำภิบำล และให้องค์ควำมรูด้้ำนงำนวินัย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรองค์คณะบุคคล และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคลอ้งกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชมุชน 
 3.13 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูวิชำเอกที่ตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ ท่ีมีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 3.13.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลติครูวิชำเอกท่ีตรงกับควำม
ต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรูภ้ำยในสถำนศึกษำ   
 3.13.2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำ ในกำรรับนักศึกษำเพื่อเข้ำฝึก
ประสบกำรณ์ในสถำนศึกษำ ให้สอดรับกับควำมต้องกำร และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มีควำมสำมำรถ และ มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรด้วยตนเอง ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
 4.1.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถ และมีควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.2 บรูณำกำรกำรท ำงำน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม ใหส้ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ พัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพิ่มขึ้น 
 4.2.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 บูรณำกำรกำรท ำงำน พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริม ใหส้ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำพัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพิ่มขึ้น 
 4.3 พัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสทิธิภำพ 
 4.3.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพทุกระบบ เช่น ข้อมลูนักเรยีนรำยบคุคล DMC ข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง B-OBEC ข้อมูลบุคลำกร P-OBEC ข้อมูลครุภณัฑ์ M-
OBEC ข้อมูลผลกำรเรียน SGS และรวบรวมข้อมลูรำยงำนใหเ้ป็นปจัจุบันอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.4 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยเีพื่อกำรศึกษำ 
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 4.4.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เช่น 
ระบบ DLTV ระบบ DLIT ตำมนโยบำยกำรศึกษำทำงไกลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4.5 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
 4.5.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พัฒนำระบบงบประมำณและทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ โดยใช้
ระบบโปรแกรมต่ำงๆ เช่น google form ,ระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ AMSS ระบบกำรขออนุญำต
เดินทำงไปรำชกำรออนไลน์ e-permission , ระบบ Smart Area เป็นต้น 
 4.6 พัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 4.6.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำร
บริหำรจดักำรที่มปีระสิทธิภำพ เช่นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำรติดตำมผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผ่ำนทำงระบบ
ต่ำงๆ และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อเสร็จสิ้นกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง และสิ้นปีงบประมำณได้
จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 4.7 แกไ้ขปัญหำกำรบรหิำรจดักำรที่ไม่เหมำะสมให้ถูกต้องโดยยดึหลักธรรมำภิบำล 
 4.7.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 แก้ไขปัญหำกำรบรหิำรจดักำรทีไ่ม่เหมำะสมให้ถูกต้องโดยยดึ
หลักธรรมำภิบำล โดยใช้หลักกำรของกำรมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และแกไ้ขปัญหำข้อร้องเรยีงต่ำงๆโดยใช้กระบวนกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง และพยำนหลกัฐำนต่ำงๆประกอบกำรพิจำรณำ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายและการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 2.1 สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบ cluster ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำรว่มกัน 
 2.1.1) สร้ำงเครือข่ำยในรูปแบบ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำในกำรบริหำรจดักำรศึกษำร่วมกัน เช่นกำรบริหำรจัดกำร
แบบสหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรยีนขนำดเล็ก กลำงใหญ่ และโรงเรียนคู่พัฒนำ  
 2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
 2.2.1) ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ำ
มำร่วมพัฒนำและช่วยเหลือสถำนศึกษำ 
  2.2.1.1 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรไดร้ับกำรช่วยเหลือของสถำนศึกษำในกำรจัด
กำรศึกษำ 
  2.2.1.2 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียใหเ้ข้ำมำร่วมพัฒนำและช่วยเหลือสถำนศกึษำ 
 กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 3.1  ส่งเสรมิผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรวิจยัและกำรน ำผลกำรวจิัยไปใช้เพื่อพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 3.1.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ส่งเสริมผูบ้ริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ด ำเนินกำรวิจัย
และกำรน ำผลกำรวิจยัไปใช้เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ โดยสนับสนุนงบประมำณเพ่ือ
ด ำเนินกำรวิจยัและเผยแพรสู่่สำธำรณชนทรำบ ตลอดจนกำรน ำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรตสิ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงำนเชิงประจักษ์   
 4.1.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงำนเชิงประจักษ ์เช่น กำรจัดกิจกรรม SPM36 Award   
 4.2 สร้ำงแรงจูงใจให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคลให้มผีลงำนเชิงประจักษ ์
 4.2.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สร้ำงแรงจูงใจให้สถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ
องค์คณะบุคคลให้มผีลงำนเชิงประจักษ์ โดยกำรส่งเสรมิ สนับสนุน กำรท ำผลงำนท่ีถูกต้อง ตำมรูปแบบวิธีกำรที่ก ำหนด ตลอดจน
กำรจัดอบรมเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 4.3 รับฟังควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในกำรปรับปรุง แก้ไขและตดิตำม
ตรวจสอบอยำ่งต่อเนื่อง 
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 4.3.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร   
องค์คณะบุคคลในกำรปรับปรุงแกไ้ขและติดตำมตรวจสอบอยำ่งต่อเนื่อง โดยยึดหลักควำมถูกต้อง โปรง่ใส อย่ำงมีธรรมำภิบำล     
โดยสร้ำงช่องทำงไว้ เช่น เวบไซตข์อง สพม.36 , ทำงจดหมำย , ตู้รับข้อร้องเรียน เป็นต้น  
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจดัการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับต าบล 
 5.1 พัฒนำรูปแบบกำรจดักำรศึกษำในพ้ืนท่ีพิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่แนวทำงสู่กำรปฏบิัติตำมกลยุทธ์ 
 5.1.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 พัฒนำรปูแบบกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ และพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ ให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ ในโรงเรยีนเขตพืน้ท่ีอ ำเภอเชียงแสน อ ำเภอแม่สำย และอ ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงรำย 
 5.2 วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดบัต ำบล (Educational Maps) 
 5.2.1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับต ำบล (Educational Maps) 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 13 โรงเรียน โดยใช้กิจกรรมตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อันจะน ำไปสู่กำร
ยกผลสัมฤทธ์ิของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560   
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
เชิงปริมาณ    
 5.1 โรงเรยีนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 13 โรงเรียน มีแผนยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ 
 5.2 โรงเรยีนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 13 โรงเรียน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแผนยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ  
ครบทุกโรง 
 5.3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีเอกสำรกำรถอดบทเรียน (Best Practice) ดำ้นวิธีกำรและ
เทคนิคกำรจดักำรเรียนกำรสอนใน 5 กลุ่มสำระหลัก จ ำนวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ    
 5.1โรงเรียนกลุม่เป้ำหมำย จ ำนวน 13 โรงเรียน มผีลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2560  ใน 5 กลุ่มสำระหลักเพิม่ขึ้น 
ตำมจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ข้ันพ้ืนฐำน และจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 5.2โรงเรียนกลุม่เป้ำหมำย จ ำนวน 13 โรงเรียนมีแนวทำงบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (Best 
Practice) เพื่อเปน็แนวทำงกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ 
 5.3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีวิธีปฏิบัติทีด่ี ด้ำนกำรยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน (Best 
Practice)  

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภำษำไทย 44.65 50.03 +5.38 42.64 46.36 +3.72 
สังคมศึกษำฯ 48.60 52.45 +3.85 46.24 49.00 +2.76 
ภำษำอังกฤษ 32.42 34.29 +1.87 30.54 31.80 +1.26 
คณิตศำสตร ์ 36.35 34.31 - 2.04 32.40 29.31 - 3.09 
วิทยำศำสตร ์ 40.97 37.88 - 3.09 37.63 34.99 - 2.64 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 40.60 41.79 +1.19 37.89 38.29 +0.40 
  จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จ ำนวน 3 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย สังคมศึกษำ และ
ภำษำอังกฤษ ส่วนผลคะแนนเฉลี่ยลดลง จ ำนวน 2 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558– 2559 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภำษำไทย 50.79 54.54 +3.75 49.36 52.29 +2.93 
สังคมศึกษำฯ 40.72 37.15 - 3.57 39.70 35.89 - 3.81 
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 จำกตำรำงพบว่ำ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
เปรียบเทยีบปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 มผีลคะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึ้น จ ำนวน 2 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ส่วนผลคะแนนเฉลี่ยลดลง จ ำนวน 3 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร ์    
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แกผู่้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร รวมทั้งกำรจัดท ำค ำรับรองกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (MOU)  ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 36 กับ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 13 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการขยายผลการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธภิาพการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรขยำยผลกำรอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรในกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในช้ันเรียนสู่ประสิทธิภำพกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดเพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
บุคลำกรของโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในช้ันเรียนสู่ประสิทธิภำพกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรจดักิจกรรมกำรประชุมช้ีแจงผู้แทนสหวทิยำเขตเพื่อช้ีแจง
แนวทำงกำรยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรียนในช้ันเรียนสู่ประสิทธิภำพกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ในวันท่ี 16 มิถุนำยน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 และจดักิจกรรมกำร
จัดอบรมขยำยผลกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนในช้ันเรียนสู่ประสิทธิภำพกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) โดยก ำหนดกำรจัดอบรมของ 6 สหวทิยำเขต เป็นดังน้ี 
 (1) สหวิทยำเขตริมกก   วันท่ี 22-23 กรกฎำคม 2560   ณ โรงแรมเชียงรำยแกรนด์รมู  
 (2) สหวิทยำเขตเบญจมิตร  วันท่ี 2-3 สิงหำคม 2560 (กลุ่ม 1)  ณ โรงเรยีนพำนพิทยำคม 
                วันท่ี 8-9 สิงหำคม 2560 (กลุม่ 2) ณ โรงเรยีนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 
 (3) สหวิทยำเขตสุดถิ่นไทย  วันท่ี 5-6 สิงหำคม 2560    ณ โรงเรยีนแม่จันวิทยำคม 
 (4) สหวิทยำเขตอิงโขง  วันท่ี 1 กรกฎำคม 2560     ณ โรงเรยีนเทิงวิทยำคม 
     วันท่ี 15 กรกฎำคม 2560    ณ โรงเรยีนปล้องวิทยำคม 
 (5) สหวิทยำเขตภูกำมยำว  วันท่ี 3 และ 5 สิงหำคม 2560   ณ โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม 
 (6) สหวิทยำเขตภูลังกำ  วันท่ี 15-16 กรกฎำคม 2560   ณ โรงเรยีนเชียงค ำวิทยำคม 
 

ภำษำอังกฤษ 25.08 27.45 +2.37 24.98 27.76 +2.78 
คณิตศำสตร ์ 27.41 26.04 -1.37 26.59 24.88 -1.71 
วิทยำศำสตร ์ 34.30 33.05 -1.25 33.40 31.62 -1.78 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 35.65 35.64 -0.01 34.80 34.48 -0.32 
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ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 1. สหวิทยำเขตที่เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ให้ควำมร่วมมือและ
สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. โรงเรียนในสังกัดตระหนักถึงควำมส ำคญัและควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนในช้ันเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของผู้เรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 36  ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ (พ.ศ..2553-2561) ประจ าปีการศกึษา 2560 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 โรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ร้อยละ 100  ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม  
ด ำเนินงำนตำมทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยุคใหม่ (พ.ศ.2553-2561) และกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 5 เรื่องรวมทั้งน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศกึษำของโรงเรียน  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
       6.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและแสดงให้เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำยุคใหม่ ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 6.2  กำรน ำข้อมูลทีไ่ด้มำวเิครำะห์ สรุป รำยงำนผล เพื่อให้โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำต่อไป   
4. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ น าสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ Active Learning 
 โครงกำร กิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ด ำเนินกำรเพื่อให้ครูผู้สอนมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำร จัดกิจกรรมลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ ด้วยกระบวนกำร Active Learning น ำไปออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้  Active 
Learning ส่งผลกำรยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ครูที่จัดกิจกรรม มีแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  ด้วยกระบวนกำร Active Learning เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดนวัตกรรม โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  จ ำนวน 33 โรงเรียน ผลลกำรด ำเนินโครงกำรในปี 
2560 ท ำให้ครูผู้สอน มีองค์ควำมรู้และเทคนิคกำรจัดกิจกรรม ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ด้วยกระบวนกำร Active Learning เพื่อ
พัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้สำมำรถน ำไปจดัท ำนวัตกรรม /ผลงำนท่ีดีด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู้ 
Active Learning ที่พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สำมำรถ   ยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนมีผลกำรพัฒนำดีขึ้น 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
      ครูผูส้อนมีพื้นฐำน กำรจดักิจกรรม ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ท ำให้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมในกำรประชุมครูสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ออกแบบ ไปใช้กิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่ำงหลำกหลำย  
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5. โครงการ การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลางส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
      ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรประเมินโดยใช้ข้อสอบกลำงส ำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 จ ำนวน 8,083  คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2 จ ำนวน 7,930  คน โดยใช้ข้อสอบกลำง ในปีกำรศึกษำ 
2559 และท ำให้โรงเรยีนมีฐำนขอ้มูลนักเรยีนเป็นรำยบุคคล เพื่อใช้ส ำหรับกำรจัดท ำฐำนข้อมลูในกำรจัดท ำแผนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียนเพื่อน ำไปสู้กำรประเมินทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
         1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกผู้บริหำรโรงเรยีนทุกโรงในสังกัด เพื่อจัดท ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ใน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม และภำษำต่ำงประเทศ 
        2. สถำนศึกษำที่เป็นสนำมสอบ มกีำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติของ ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำอย่ำง
เคร่งครดั 

 
6. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนสูก่ารประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับคณุภำพกำรเรยีนกำร
สอนและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนสู่กำรประเมินระดับนำนำชำติ (PISA) ได้แก่ บุคลำกรของโรงเรียนสังกดัส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 โรง ๆ ละ 4 คน (ยกเว้นโรงเรยีนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย) ประกอบด้วย หัวหน้ำงำน
วิชำกำรโรงเรยีน , ครผูู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย , ครูผูส้อนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ , ครูผู้สอนระดบัช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เพื่อให้บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและ
ทักษะตำมระดับคณุภำพของกำรประเมินผลนักเรยีนนำนำชำติ (PISA)และสำมำรถด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ เพือ่พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะตำมระดับคณุภำพของกำรประเมนิผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 1. ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของวิทยำกรซึ่งเป็นผู้บริหำรโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนจฬุำภรณรำช
วิทยำลัย เชียงรำย ท่ีมคีวำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนตำมแนวทำง PISA ซึ่งเป็นแนวทำงที่กลุ่มโรงเรยีนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. บุคลำกรกลุม่เป้ำหมำยตระหนกัถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนยกระดับคณุภำพกำร
เรียนกำรสอนและกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะตำมระดับคณุภำพของกำรประเมินผลนักเรียน
นำนำชำติ (PISA) 
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 3. กำรประชุมวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
โรงเรียนและคณะวิทยำกรซึ่งเป็นครูผูส้อนโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดอบรมบรรลตุำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรให้ไม่เพียงพอ 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรยกระดับ
คุณภำพกำรเรียน กำรสอนและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนสู่ กำรประเมินระดับนำนำชำติ (PISA) จึงได้อนุมัติให้ใช้
งบประมำณเพิ่มเติมที่เหลือจ่ำยจำกโครงกำรอื่นเพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรขยำยผลเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และ
จัดกำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคนิคกำร
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
ตลอดจนกำรติดตำมกำรน ำเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนของครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ครูกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และน ำไปใช้จัดกำรเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่ำงน้อย 1 ห้องเรียน/ชุมนุม/โครงกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้นักเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้แสดงศักยภำพด้ำนกำรใช้เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
และเป็นกำรต่อยอดกำรพัฒนำนักเรียนด้ำนกำรใช้เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ในเวทีกำรแข่งขันระดับชำติ โดยมี
นักเรียนในสังกัดที่มีผลงำนระดับประเทศ ดังนี้ 

- เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีบุญเรือง และเด็กหญิงปรีดาภรณ์ ทาแกง ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ประเภททีม กำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนจังหวัด
เชียงรำยเข้ำร่วมกำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ 

- เด็กชายพีรพัฒน์ นาปรัง นักเรียนโรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม (ตัวแทนจังหวัดเชียงรำย) ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทเดี่ยว กำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ 

- เด็กหญิงเกื้อกำรย์ ปุญญมัย นักเรียนโรงเรียนพะเยำพิทยำคม (ตัวแทนจังหวัดพะเยำ) ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ประเภทเดี่ยว กำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  (เวทคณิต) 
ระดับประเทศ 
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ปัจจัยแหง่ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
 1. ควำมรู้ควำมสำมำรถของวิทยำกรในกำรขยำยผลเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
 2. ควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรรับควำมรู้จำกกำรอบรมและกำรน ำเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูกลุ่มเป้ำหมำย 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 กำรประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมกระช้ันชิดเกินไป ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ต้องจัดกำรแข่งขันโดย
เร่งด่วน เพื่อให้ได้ตัวแทนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ และส่งผลต่อกำร
เตรียมนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควรวำงแผนและแจ้งปฏิทินกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้เตรียม
นักเรียนให้พร้อมส ำหรับกำรแข่งขัน 
 2.  ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องก ำหนดให้มีกำรจัดแข่งขันเทคนิคกำรคิดเลขเรว็แบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ไว้ในแผนกำรขับเคลื่อนกำรใช้เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรเรียนภำษำอังกฤษของ
นักเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะภำษำอังกฤษด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียนให้กับนักเรียนในสังกัดฯ และพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษของนักเรียนในสังกัดให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
โรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน  11  โรง (โรงเรียนในโครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
จ ำนวน 6 โรงและโรงเรียนในโครงกำรกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเป็นภำษำอังกฤษ (EBE: English 
Bilingual Education) จ ำนวน 5 โรง ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษแบบเข้ม 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
          1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โดยเฉพำะโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 11  โรง และโรงเรียนในโครงกำร      
กำรพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน  5  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอนศิลำผำงำมวิทยำคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยำคม 
โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลำภิเษก โรงเรียนยำงฮอมวิทยำคม โรงเรียนพะเยำประสำธน์วิทย์ โรงเรียนขุนควรวิทยำคม ได้ด ำเนินกำร
อบรมภำษำอังกฤษแบบเข้มให้กับนักเรียนในสังกัดของตนเองกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3                  
และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 489  คน  
          2. โรงเรียนในโครงกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นเป็นภำษำอังกฤษ  (EBE: English  Bilingual 
Education) ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม โรงเรียนพำนพิทยำคม โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยำ ได้ด ำเนินกำรสอนและพัฒนำนักเรียนในสังกัดของตนเองกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เป็นภำษำอังกฤษ  จ ำนวน 1,010 คน 
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          3. ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ(ERIC) จ ำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม โรงเรียนพำนพิทยำคม 
โรงเรียนแม่สำยประสิทธิ์ศำสตร์ โรงเรียนเทิงวิทยำคม โรงเรียนพะเยำพิทยำคม โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม  จัดแข่งขันทักษะ
ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษ ระดับสหวิทยำเขต ปีงบประมำณ 2560 
          4. กำรนิเทศ ติดตำมครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษท่ีผ่ำนกำรอบรมพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (Boot 
Camp) ระดับภูมิภำค จ ำนวน 22 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
        1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
อย่ำงเต็มที ่
        2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงและศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจังหวัดเชียงรำยและจังหวัดพะเยำ จ ำนวน 6 ศูนย์ 
ให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษนักเรียนของตนเองอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
           กำรจัดสรรงบประมำณมีควำมล่ำช้ำ อีกทั้งนโยบำยกำรใช้งบประมำณตำมโครงกำรไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำท ำให้
กำรจัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนต้องล่ำช้ำตำมไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. โครงการ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรพัฒนำครูผูส้อนวิชำเศรษฐศำสตร์ และเศรษฐกิจอำเซียน ให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในด้ำนเศรษฐศำสตร์ (Economic Literacy) ในกำรจัดกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน เศรษฐกิจอำเซียน กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร กำรสร้ำง วินัยทำงกำรเงิน กำรท ำบัญชี กำรสหกรณ์ สำมำรถน ำไปพัฒนำผู้เรยีนให้มี                                                            
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิงเศรษฐศำสตร ์(Entrepreneurship) ส ำหรับเป็นพ้ืนฐำนสู่ กำรเรียนรู้ในระดับทีสู่งขึ้น 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ครูของโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในด้ำนเศรษฐศำสตร์ (Economic Literacy) ในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และสำมำรถจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร Active Learning 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
          วิทยำกรที่ถ่ำยทอดมีองคค์วำมรู้ เป็นผู้เชี่ยวชำญ และมภีูมริู้ในเนื้อหำ ท ำให้บรรยำกำศในกำรอบรม ครเูข้ำใจและเห็น
แนวทำงในกำรน ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
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10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรพัฒนำครูผูส้อนสำระประวัติศำสตร์ มีรปูแบบแนวทำงกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัตศิำสตรท์ี่เสริมสรำ้งทักษะกำรคิดวเิครำะห์ โดยผู้เรียนไดส้รำ้งองค์ควำมรู้ดว้ยตนเอง ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมแบบ Active Learning และครผููส้อนเกิดแรงบันดำลใจในกำรพัฒนำและปรับรูปแบบกำรสอนสำมำรถจดักำรเรียนกำรสอน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรอบรมครูในสังกัดจ ำนวน 95 คน เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงรำย 
 ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
      ครูผูส้อนสำระประวัติศำสตร์ สำมำรถจัดกำรเรยีนกำรสอนสำระประวัติศำสตร์ มรีูปแบบแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์ที่เสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กิจกรรมแบบ Active Learning ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
         1. ครูผู้สอนทีเ่ข้ำรับกำรอบรมใหค้วำมร่วมมือในกำรจัดท ำกิจกรรมทุกขั้นตอน 
          2. มีโรงเรียนที่เป็นครูต้นแบบ มีประสบกำรณ์ในกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นแบบอย่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรพัฒนำส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมสรำ้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ควำมตระหนักเกี่ยวกับประชำคมอำเซียนให้แก่บุคลำกรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรพัฒนำ
หลักสตูรสถำนศึกษำท่ีเน้นอำเซยีน ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับประชำคมอำเซียนที่ครอบคลมุเสำ
หลัก ได้แก่ ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และ ประชำคมสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งกำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรด้ำนภยัพิบัติ มีควำมสอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook และมีกำรจัดกิจกรรมวันอำเซียน 
(วันท่ี 8 สิงหำคม) หรือสปัดำห์อำเซียน (เดือนสิงหำคม) 
 ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 บุคลำกรของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำคมอำเซยีน สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำ
หลักสตูรที่เน้นอำเซียนและจัดกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับประชำคมอำเซียน ให้ครอบคลุม 3 เสำหลัก สำมำรถจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ 
และสื่อกำรเรียนรูเ้กี่ยวกับประชำคมอำเซียน โรงเรียนจัดกิจกรรมวนัอำเซียน ( 8 สิงหำคม ) หรือจัดสัปดำห์อำเซียนในเดือนสิงหำคม
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำพัฒนำศูนย์อำเซียนศึกษำของจังหวัดและศูนย์อำเซียนศึกษำประจ ำสหวิทยำเขต ท่ีมีควำมเข็มแข็งและ
สำมำรถพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้ สบืค้น จัดกิจกรรมอำเซยีนได้ ซึ่งไดด้ ำเนินกำรตลอดปีงบประมำณอยำ่งต่อเนื่อง 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
   1. ศูนย์อำเซียนศึกษำของจังหวัดและศูนย์อำเซียนศึกษำประจ ำสหวิทยำเขต ของส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
36 มคีวำมเข็มแข็งสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้โรงเรียนในกลุ่มได้ 
   2. บุคลำกรของโรงเรียนในสังกดัมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียนศึกษำประกอบกับเป็นโครงกำรต่อเนื่อง 
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12. โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรสรำ้งควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูต้ำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูติก รีสอร์ท จังหวัดเชียงรำย  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ครูและบุคลำกรของโรงเรยีนที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรยีนรู้ของโรงเรียนในสังกัด (เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผล
และเจำ้หน้ำท่ีงำนทะเบียนโรงเรียน) ผ่ำนกำรอบรมสรำ้งควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม
หลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 
 1. วิทยำกรให้ควำมรู้และตอบปญัหำเกี่ยวกับแนวปฏิบตัิกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้อย่ำงชัดเจน  
 2. บุคลำกรของโรงเรยีนในสังกัดที่เข้ำรับกำรอบรมครั้งนี้เป็นผู้ปฏบิัติงำนด้ำนกำรวดัและประเมินผลกำรเรยีนรู้ของ
โรงเรียน ท ำให้ทรำบถึงปัญหำที่พบจริงจำกกำรปฏิบัติงำน 
 3. รูปแบบกำรอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และกำรตอบค ำถำม/ปัญหำที่พบจรงิจำกกำรปฏิบัติงำน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของกำรอบรม ได้แก่ บุคลำกรของโรงเรียนทุกโรง
ในสังกัดที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่งำนวัดผลโรงเรยีน 1 คน และเจ้ำหน้ำท่ีงำน
ทะเบียนโรงเรียน 1 คน รวม 118 คน ท ำให้งบประมำณที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดสรรใหไ้ม่เพียงพอต่อกำร
ด ำเนินกำรจัดอบรม 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้อนุมัติให้ใช้งบประมำณเพิ่มเติมจำกโครงกำรอื่น จึงท ำให้กำรด ำเนิน
โครงกำรส ำเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี  
 
13. โครงการค่ายเยาวชนสภานักเรียน สร้างสรรค์เพ่ิมพูนทักษะชีวิต น้อมน าคุณธรรมสู่คนดีของแผ่นดิน ประจ าปีการศกึษา 
2560  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ก ำหนดพันธกจิส่งเสริมใหผู้้เรยีนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับ
มัธยมศึกษำ มีคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมำภิบำล มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติในระดับสถำนศึกษำ เพื่อให้นักเรียนแกนน ำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
ทักษะชีวิต มีควำมตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น  รู้จักคิดวิเครำะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  รู้จักกำร
จัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด  และมีทักษะกำรสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีกับผู้อื่น โดยไดด้ ำเนินกำรเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภำคม 
2560 ณ ณ  ศูนย์ศภุนิมติเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย อ ำเภอเวยีงชัย จังหวัดเชียงรำย 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 นักเรียนแกนน ำโรงเรยีนในสังกัดทัง้ 59 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งหมด 118 คน (ประธำนนักเรียน 1 คนและ
รองประธำนนักเรียน 1 คน) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับทักษะชีวิต มีควำมตระหนักรู้และเห็นคณุค่ำในตนเองและผู้อื่น  รู้จักคิด
วิเครำะห์  ตดัสินใจและแก้ปญัหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  รู้จักกำรจดักำรกับอำรมณ์และควำมเครียด  และมีทักษะกำรสร้ำงสมัพันธภำพที่
ดีกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 สภำนักเรียนของทุกโรงเรียนให้ควำมสนใจ และให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 สถำนท่ีในกำรจัดคำ่ย อยู่ในอ ำเภอเวียงชัย ท ำให้กำรเดินทำงไมส่ะดวก และบำงโรงเรียนยังไมไ่ด้ด ำเนินกำรคัดเลือกสภำ
นักเรียน ท ำให้ตัวแทนที่เข้ำร่วมคำ่ย ไม่ใช่ประธำนนักเรียน และรองประธำนนักเรยีนตัวจริง 
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การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกีย่วกับกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนให้มำกขึ้น เชน่ กำรพูดต่อชุมชน ภำวะผู้น ำ เปน็ต้น และควรจัดใน
ภำคกำรศึกษำที่ 2 เนื่องจำกสภำนักเรียนจะไดม้ีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนในโรงเรียนเพิ่มมำกขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี เพื่อพัฒนำนักเรียน
ทั้งทำงกำย สติปัญญำ จติใจและศลีธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีควำมรบัผิดชอบ และช่วยสร้ำงสรรคส์ังคมให้เกิดควำมสำมคัคีและ
เจริญก้ำวหน้ำ ท้ังนี้ เพื่อควำมสงบสุข และควำมมั่นคงของประเทศชำติ โดยไดด้ ำเนินกำรในวันท่ี 13 มิถุนำยน 2560 ณ สนำม
ฟุตบอลโรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม มีกองลูกเสือสำมญัรุ่นใหญ่ เข้ำร่วมจ ำนวน 14 โรงเรียน และกองเนตรนำรสีำมญัรุ่นใหญ่ เข้ำร่วม
จ ำนวน 6 โรงเรียน  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำร ีจ ำนวน 80 คน ผ่ำนกำรฝึกทบทวนผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่เขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 2. ลูกเสือ เนตรนำรี จ ำนวน 800 คน มีระเบียบ วินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีควำมรัก ควำมสำมคัคี รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น และมีบุคลิกท่ีองอำจ สง่ำงำม ในกำรแต่งเครื่องแบบท่ีถูกต้องตำมกฎกระทรวง  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 วิทยำกรที่ให้ควำมรูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำร ผูเ้ข้ำร่วมกิจกรรมมสี่วนร่วมในกิจกรรมอย่ำงท่ัวถึง 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไดร้ับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนและกำรสนับสนุนสถำนท่ีและวสัดุอุปกรณ์อย่ำงพอเพียง 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน/ข้อเสนอแนะ  
 ครูขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมช ำนำญในกำรสวนสนำม บำงโรงเรียนไม่เข้ำร่วมกำรประกวดเนื่องจำกขำดงบประมำณ 
ขำดพำหนะในกำรส่งลูกเสือ เข้ำประกวด  
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร ให้ควำมรู้และทักษะในเรื่องของกำรสวนสนำมกับบุคลำกรทีร่ับผดิชอบงำนกิจกำร
นักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดท ำเอกสำร/วีซีดี ข้ันตอนกำรสวนสนำม เผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนเพื่อเปน็แนวในกำรฝึกปฏิบตัิ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
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15. โครงการแข่งขันทักษะฟุตบอล สพฐ.- เอ.พี.ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล ปี 7 “Honda Red Champion SEASON 7” 
รอบคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศกึษา 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรจดักำรแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จติใจ สังคมและสติปญัญำ และคดัเลือกทีมนักกีฬำตัวแทนในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่งขันใน
ระดับภูมิภำคต่อไป 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรจดักำรแข่งขันทักษะฟุตบอล รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 5 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม และจังหวัดพะเยำ ในวันที่ 11 สิงหำคม 2560 
ณ โรงเรียนเทศบำล 3 (หล่ำยอิงรำษฎร์บ ำรุง) และมีทีมที่เข้ำรอบกำรแข่งขันในระดับภมูิภำค ดังนี ้
 1. ทีมจังหวัดเชียงรำย ได้แก่ ทีมโรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 2 , โรงเรยีนแม่ลำววิทยำคม ทีม A, โรงเรียนแม่จันวิทยำคม ทีม 
B, โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษำพัฒนำกำร เชียงรำย  
 2. ทีมจังหวัดพะเยำ ได้แก่ ทีมโรงเรียนพะเยำพิทยำคมทมี A  , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ พะเยำ ทีม A 
, โรงเรียนแม่ใจวิทยำคม , โรงเรียนพะเยำพิทยำคม ทีม B , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ พะเยำ ทีม B 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนใหค้วำมสนใจและส่งทีมฟุตบอลเข้ำร่วมกำรแข่งขันและได้รบักำรสนับสนุนสถำนท่ีในกำรจัดกำรแข่งขันเป็นอย่ำงด ี
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรแข่งขันมีไมเ่พียงพอ เนื่องจำกงบประมำณมีจ ำกดั และโรงเรียนท่ีอยู่ไกลโรงเรียนที่จัดกำรแข่งขัน
ไม่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน เนื่องจำกไมม่ีงบประมำณสนับสนุน และต้องเดินทำงไกล 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำโครงกำร และมกีำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำทีมฟุตบอลในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน“สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” 
ครั้งท่ี 14  ประจ าปี  2560 รอบคัดเลือกระดับ จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรแขง่ขันบำสเกตบอลนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และห่ำงไกลยำเสพตดิเด็ก สำมำรถพัฒนำทักษะกำรเล่นบำสเกตบอลและมทีักษะกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น โดย
จัดกำรแข่งขันรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 22 – 28 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนสำมัคควีิทยำคม และจังหวดัพะเยำ ใน
วันท่ี 22 – 26 กรกฎำคม 2560 โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 โรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดเชียงรำยส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน จ ำนวน 35 ทีม และโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวัดพะเยำ 
จ ำนวน 21 ทีม 
 ผลกำรแข่งขัน (ทีมชนะเลิศ เป็นตวัแทนจังหวัดในกำรแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภำคเหนือ) 
 - จังหวัดเชียงรำย 
  รุ่น 13 ปีชำย ชนะเลิศ โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์
  รุ่น 13 ปีหญิง ชนะเลิศ โรงเรยีนดอนชัยวิทยำคม 
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  รุ่น 15 ปีชำย ชนะเลิศ โรงเรียนจฬุำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
  รุ่น 15 ปีหญิง ชนะเลิศ โรงเรยีนสำมัคคีวิทยำคม 
  รุ่น 18 ปีชำย ชนะเลิศ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 
  รุ่น 18 ปีหญิง ชนะเลิศ โรงเรยีนเด็กดีพิทยำคม 
 - จังหวัดพะเยำ 
  รุ่น 13 ปีชำย ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
  รุ่น 13 ปีหญิง ชนะเลิศ โรงเรยีนพะเยำพิทยำคม 
  รุ่น 15 ปีชำย ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
  รุ่น 15 ปีหญิง ชนะเลิศ โรงเรยีนปงพัฒนำวิทยำคม 
  รุ่น 18 ปีชำย ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคม 
  รุ่น 18 ปีหญิง ชนะเลิศ โรงเรยีนฟำกกว๊ำนวิทยำคม 
  สรุปตัวแทนโรงเรยีนในสังกัดสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เข้ำร่วมกำรแข่งขันรอบ
คัดเลือกระดับภำคเหนือ ณ จังหวดัล ำปำง จ ำนวน 7 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรียนด ำรงรำษฎรส์งเครำะห ์, โรงเรียนดอนชัยวิทยำคม , 
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัยเชียงรำย , โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม , โรงเรียนพะเยำพิทยำคม , โรงเรียนปงพัฒนำวิทยำคมและ
โรงเรียน 
ฟำกกว๊ำนวิทยำคม 
  ทั้งนี้ ทีมโรงเรียนพะเยำพิทยำคม รุ่น 13 ปีชำย และ รุ่น 13 ปี หญิง เข้ำร่วมกำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหำนคร 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนใหค้วำมสนใจในกำรส่งทมีเข้ำร่วมกำรแข่งขัน และมสีถำนที่และวัสดุที่ใช้ในกำรจัดกำรแข่งขนัอย่ำงพอเพียง 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 งบประมำณสนับสนุนในกำรจดักิจกรรมมีน้อย ท ำให้ต้องปรับลดกิจกรรม และเวลำกำรจดักิจกรรมใหเ้หมำะสม 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรสนับสนุนงบประมำณ ในกำรจดัท ำโครงกำร และมกีำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีกำรพัฒนำทีมบำสเกตบอลในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. โครงการชุมนุมลกูเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรป้องกัน
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ เพื่อพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือต้ำนภัยยำเสพตดิให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและสำมำรถสนับสนุน กำรท ำงำนตำมบทบำทของลูกเสือต้ำนภัยยำเสพตดิในสถำนศึกษำ และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และถอด
บทเรียนประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของลูกเสือต้ำนภัยยำเสพตดิ  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ส่งลูกเสือ เนตรนำรีในสังกัดเข้ำร่วมกำรชุมนุมลกูเสือต้ำนภัยยำเสพ
ติดจังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 17 - 19 สิงหำคม 2560 ณ ค่ำยลูกเสอืช่ัวครำวโรงเรยีนปล้องวิทยำคม รวมทั้งสิ้น 482 คน และส่ง
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ลูกเสือ เนตรนำรีในสังกัดเข้ำร่วมกำรชุมนุมลูกเสือตำ้นภัยยำเสพตดิจังหวัดพะเยำ ในวันที่ 15 –  17 มิถุนำยน  2560 ณ ค่ำย
ลูกเสือช่ัวครำวโรงเรียนถ้ ำปินวิทยำคม รวมทั้งสิ้น 230 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ร่วมกับส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไดด้ ำเนินกำรโครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
อย่ำงต่อเนื่อง และให้กำรสนับสนนุงบประมำณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทีเ่หมำะสมที่เพียงพอ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 กำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนลกูเสือ เนตรนำรี และงำนยำเสพตดิในสถำนศึกษำท ำให้กิจกรรมโครงกำรขำดควำม
ต่อเนื่อง 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติดของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อเป็นองคค์วำมรู้และแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนแก่ครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรสนับสนุนกำรจดักำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมส ำหรบันักเรยีน
ของสถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ในระดับกลุ่มโรงเรยีนและระดับเขตพื้นท่ี  
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับภำคเหนือต่อไป 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวดัเชียงรำย ประจ ำปี 2560 ระหวำ่งวันท่ี 8 – 11  พฤศจิกำยน  2560 ณ โรงเรยีนแม่
ลำววิทยำคม โรงเรียนพำนพเิศษพิทยำ และโรงเรียนพำนพิทยำคม  มีโรงเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน 68 โรงเรียน  นักเรียน จ ำนวน 
10,742 คน ครผูู้ดูแล จ ำนวน 6,847 คน รวมทั้งสิ้น 17,589 คน 
 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวดัพะเยำ ประจ ำปี 2560 ระหว่ำงวันท่ี 12 – 14 กันยำยน 2560  ณ โรงเรียนจุน
วิทยำคม อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ  มีโรงเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน 40 โรงเรียน  นักเรียน จ ำนวน 4,262 คน ครูผู้ดูแล จ ำนวน 2,733 
คน รวมทั้งสิ้น 6,994 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรโครงกำรศิลปหัตถกรรมนักเรียนอยำ่งต่อเนือ่ง มีกำรส่งต่อ
ผลงำนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสูร่ะดับภำคและระดับชำติ  
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกับงบประมำณที่ไดร้ับไมส่ัมพันธ์กันอำจท ำให้กำรด ำเนินงำนบำงกิจกรรมไม่
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ และผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่ครอบคลุมตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีกำรประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับกลุม่โรงเรียนมัธยมศึกษำทัง้จังหวัดเชียงรำยและจังหวัดพะเยำ และมีกำรระดม
ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนส ำเร็จลุล่วงไปไดด้้วยด ี
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19. โครงการส่งเสรมิสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรส่งเสริมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ ลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของ
ยำเสพตดิและอบำยมุขทั้งในและนอกสถำนศึกษำ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด อบำยมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถำนศึกษำ
ในสังกัด 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินงำนตำมโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข โดยด ำเนินกิจกรรมเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด กิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด      
โดยกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 1,558 คน นักศึกษำวิชำทหำรที่ท ำกิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 44 คน ต ำรวจประสำนงำนประจ ำโรงเรียน จ ำนวน 56 คน ครูแกนน ำจ ำนวน 215 คน , กิจกรรม
กำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ได้แก่ กำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ปกครอง จ ำนวน 311 เครือข่ำย รวมจ ำนวน 3,483 คน , 
ศูนย์เพื่อใจ To Be Number 1 จ ำนวน 33 ศูนย์  รวมจ ำนวน 996 คน , กลุ่มเพื่อนที่ปรึกษำ Youth Counselor จ ำนวน 62 กลุม่ 
รวมจ ำนวน 408 คน , กิจกรรมต้ำนภัยยำเสพติดของสภำนักเรียน ,กิจกรรมสร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม , กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์สำธำรณะ/จิตอำสำ , กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด , กิจกรรมฝึกอำชีพ , กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ , 
กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด และส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ด ำเนินกำร
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิอย่ำงต่อเนื่อง ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ สื่อ วัสดุอุปกรณท์ี่เหมำะสมในกำรด ำเนินงำน
แก่ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงเรียน อีกท้ัง ไดร้ับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยทั้งในระดับอ ำเภอและระดับ
จังหวัดเป็นอย่ำงด ี
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 กำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนยำเสพตดิในสถำนศึกษำท ำให้กิจกรรมโครงกำรตำมไม่ต่อเนื่อง  
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนยำเสพตดิและอบำยมุขในสถำนศึกษำ เพื่อเป็น
ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏบิัติงำนให้แก่ครูและบคุลำกรให้สำมำรถด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดยีวกัน 
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ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 
 
1. โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งและพัฒนาระบบดูช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560                           
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือนักเรยีนจำกครูประจ ำชั้น ครูที่ปรึกษำ อยำ่งทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 โรงเรียนในสังกัดทั้ง 59 โรงเรยีน ได้ด ำเนินกำรตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนครบทั้ง 59 โรงเรียน ผลงำนโดดเด่นที่ได้
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560 ดังนี้ 
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 มโีรงเรยีนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนดีเด่น ประจ ำปี 
2560 ระดับสหวิทยำเขตเพิ่มขึ้น จ ำนวน  11  โรงเรียน 
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 มโีรงเรยีนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนดีเด่น ประจ ำปี 
2560 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพิ่มขึ้น จ ำนวน  3  โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนขนำดใหญ่และใหญ่พิเศษ   ได้แก่                โรงเรียนพำนพิทยำคม 
2) โรงเรยีนขนำดกลำง                   ได้แก่                 โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม 
3) โรงเรยีนขนำดเล็ก                     ได้แก่                 โรงเรียนวัดถ้ ำปลำวิทยำคม 

 3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 ได้รับรำงวัลโล่เกียรติยศ ระดับทอง และเกียรตบิัตรดเีด่นระดับทอง
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 2560  
 4. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับรำงวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 
2560 ดังนี้ 
  1) โรงเรยีนพำนพิทยำคม ได้รับรำงวัล เกียรติบตัรระดบัทอง ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ ่
  2) โรงเรยีนเวียงป่ำเปำ้วิทยำคม ได้รับรำงวลั เกียรติบัตรดีเด่นระดับเงิน ประเภทสถำนศึกษำขนำดกลำง 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
          กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
    1. คณะกรรมกำรทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งมีภำรกจิในหน้ำท่ีจ ำนวนมำก ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัตหิน้ำท่ีไดค้รบทุกคนและทุก
โรงเรียนทีไ่ดร้ับแต่งตั้งให้ปฏิบตัิหน้ำท่ี 
    2. ช่วงเวลำกำรด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นช่วงเวลำที่โรงเรียนก ำลังเปิดภำคเรยีนใหม่ ท ำให้มีเวลำในกำรจัดท ำรำยงำน
น ำเสนอผลงำนค่อนข้ำงจ ำกัด ท ำให้มีบำงสหวิทยำกรไม่มีสถำนศึกษำเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับสหวทิยำเขต 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
    1. ก ำหนดช่วงเวลำที่คณะกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ โดยไมก่ระทบกับภำรกิจในหน้ำที่อ่ืน 
    2. แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้เตรยีมด ำเนินกำรล่วงหน้ำก่อนปิดภำคเรยีนกำรศึกษำปี 2560 และขยำยเวลำกำรจดัส่งผลงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

2. โครงการส่งเสรมินักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่
เรียน) ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผูม้ีคุณธรรม  จริยธรรมและ
บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ (โครงกำรเด็กดีมทีี่เรียน ) และส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนที่
มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้อื่น   
 ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ไดเ้ข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจ ำนวน 3 ระบบ 
ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ส. (Nispa)  กำรรำยงำนผลกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำสำรเสพตดิในสถำนศึกษำ (Catus)  และกำรรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทำง
เว็บไซต์ ฉก.ชน.สพฐ. (SPC) 
 2. นักเรียนได้ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคณุธรรม  จรยิธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน ชุมชน และ
สังคมได้อย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 100 ที่ประสงค์จะเข้ำร่วมโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน สำมำรถเข้ำเรียนต่อในสถำบันกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 13 คน   
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
          1. กำรมสี่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรท ำงำนของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ท้ังภำคเีครือข่ำย
กำรท ำงำนของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและภำคีเครือข่ำยของสถำบันอุดมศึกษำ  
          2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้มกีำรส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนได้บูรณำกำรโครงกำรร่วมในกำร
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรมร่วมกัน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
         1. งบประมำณที่ได้รับจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีควำมล่ำช้ำ ซึ่งได้รบัในช่วงเดือนมีนำคม – 
กันยำยน 2560 แตส่ ำนักงำนเขตด ำเนินกำรในช่วงเดือนตุลำคม 2559 – กุมภำพันธ์  2560  
         2. บุคลำกรในสังกัดมีน้อย แต่มีภำระงำนในหน้ำท่ีจ ำนวนมำก ท ำให้ต้องด ำเนินกำรโครงกำรในไตรมำสสุดท้ำย 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
         ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้บรูณำกำรโครงกำรร่วมกันระหว่ำงโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์ (โครงกำรเด็กดมีีที่เรยีน) ปี 2560 กับโครงกำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
3. โครงการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปกิระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 
14(14thIJSO และการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขนัโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 11 
(11thIESO) รอบท่ี 1 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรจดัสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยกำรแข่งขันวิทยำศำสตร์
โอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ระดับมธัยมศึกษำตอนต้น ครั้งท่ี 14(14thIJSO และกำรสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและ
อวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศ ครั้งท่ี 11 (11thIESO) รอบที่ 1 เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทีม่ีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ได้พัฒนำควำมเป็นเลศิทำงวิชำวิทยำศำสตรไ์ด้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จดัสอบคดัเลือกรอบที่ 1 ในวันเสำร์ที่ 21 มกรำคม 2560 จังหวัด
เชียงรำย ณ โรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม จังหวัดพะเยำ ณ ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ เขต 36 (พะเยำ) โดยมีจ ำนวนผู้
เข้ำสอบรวม 91 คน แยกเป็น จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 69 คน และจังหวัดพะเยำจ ำนวน 22 คน มนีักเรียนในสังกัดผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกเข้ำแข่งขันรอบที่ 2 ดังนี ้
  1. กำรสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยำศำสตร์โอลมิปิกระหว่ำงประเทศระดับมัธยมศกึษำ
ตอนต้น ครั้งที่ 14 (14thIJSO) รอบที่ 1 นักเรียนในสังกัดไม่มผีูผ้่ำนกำรสอบคดัเลือก 
  2. กำรสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกำศโอลิมปิกระหว่ำงประเทศครั้งท่ี 11 (11thIESO) 
รอบที่ 1 นักเรียนในสังกัดผ่ำนกำรสอบคัดเลือก จ ำนวน 2 รำย ดังนี้ 
   2.1 นำงสำวธัญลักษณ์  ชูไว   นักเรียนโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย 
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   2.2 นำยกฤษฏ์ขจร  ทิธำดำ  นักเรียนโรงเรียนสำมคัคีวิทยำคม 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีแนวทำงในกำรด ำเนนิงำนท่ีชัดเจน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไดร้ับ
งบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนนิงำนท่ีเพียงพอ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
          นักเรียนให้สนใจและเข้ำร่วมสอบคัดเลือกจ ำนวนน้อย เนื่องจำกมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบคัดเลือก และโรงเรียนขำดกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ำรว่มกำรสอบคดัเลือก 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
         ควรให้โอกำสนักเรียนในกำรสอบคดัเลือกโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย และโรงเรียนควรให้กำรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนท่ีมีควำม
เป็นเลิศในด้ำนวิทยำศำสตรไ์ดม้ีโอกำสในกำรเข้ำสอบคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560 รอบแรกและ รอบสอง ระดับประเทศ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรจดัสอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ.
2560 รอบแรกในวันท่ี 22 มกรำคม 2560 และรอบสอง ระดับประเทศ ในวันท่ี 14 มีนำคม 2560 ณ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 
และโรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1. กำรแข่งขันรอบแรก มีจ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำสอบทั้งสิ้น 1,872 คน แยกเป็น จังหวัดเชียงรำย จ ำนวน 1,060 คน 
จังหวัดพะเยำ จ ำนวน 634 คน  
 2. กำรแข่งขันในรอบสอง มีนักเรยีนเข้ำสอบแข่งขัน ทั้งสิ้น 726 คน  
 ผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
 รอบแรก นักเรียนในสังกัดได้รับเหรียญรำงวัลทั้งสิ้น 540 คน แยกเป็น เหรียญทอง จ ำนวน 94 คน (คะแนน 90-47) 
เหรียญเงิน จ ำนวน 210 คน (คะแนน 46-35) และเหรียญทองแดง จ ำนวน 236 คน (คะแนน 34-28) 
 รอบสอง ระดับประเทศ นักเรียนในสังกัดไดร้ับรำงวัล ดังนี้ 
 รางวัลเหรียญเงิน จ ำนวน 2 คน ได้แก่ 1. เด็กชำยกฤษฎ์ขจร ทิธำดำ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 2. เด็กชำยทินกฤต อุตสำ 
โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย เชียงรำย  
 รางวัลเหรียญทองแดง จ ำนวน 1 คน ได้แก่ เด็กชำยกฤษฎ์ เอื้อพิทกัษ์สกุล โรงเรียนพะเยำพิทยำคม 
 รางวัลชมเชย จ ำนวน 7 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีแนวทำงในกำรด ำเนนิงำนท่ีชัดเจน และโรงเรียนให้กำรสนับสนุนให้นักเรียน
ได้เข้ำสมัครแข่งขัน และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรไดเ้พียงพอ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
          โรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันไม่ครบทุกโรงเรียน 
 การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
          โรงเรียนควรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญและกำรให้โอกำสของนักเรียนในสังกัดในกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
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5. โครงการ“หน่ึงใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย Osotspa Road to University  2017” 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรจดัติวเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร ในกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษำตอนปลำยเข้ำสู่กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ โดยมีนักเรยีนในสังกัดและนักเรียนในพื้นที่
จังหวัดเชียงรำย และจังหวัดใกลเ้คียง เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 4,377 คน ในวันที่ 9-10 ส.ค. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 จังหวัดเชียงรำยได้ด ำเนินกำร โครงกำร “OSOTSAPA Road to University  2017” จังหวัดเชียงรำย ร่วมกับ บริษัท
โอสถสภำ จ ำกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรำย หน่วยงำนรำชกำร และองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงรำย ให้กำรสนับสนุนโครงกำรในกำร
ด ำเนินงำน ปีกำรศึกษำ 2560 โดยมีนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำยเป็นประธำนพิธีเปิดโครงกำร ในวันที่ 
9 สิงหำคม 2560 และมีหน่วยงำนให้กำรสนับสนุนในกำรจดัโครงกำรกว่ำ 17 หน่วยงำน  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรวำงแผนและร่วมกันด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนท่ีเกีย่วข้องและโรงเรียน
ให้กำรสนับสนุนให้นักเรยีนไดเ้ข้ำร่วมโครงกำรเป็นอย่ำงดี ตลอดจนกำรไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 กำรเดินทำงของนักเรียนเพื่อเข้ำรว่มโครงกำร ต้องเดินทำงไกล และงบประมำณในกำรสนับสนุนเป็นคำ่รถขนส่งนักเรยีน 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งไม่ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรปรับเปลี่ยนวิธีกำรในกำรให้นกัเรียนมำติวโดยแยกจัดใหต้ำมกลุม่เป็นสหวิทยำเขต และสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนัก
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในในกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการสร้างเสริมศกัยภาพการรับนักเรียน ปีการศกึษา 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนตำมเกณฑ์กำรศึกษำ
ภำคบังคับ ไดร้ับโอกำสทำงกำรศกึษำเพิ่มขึ้นและไดร้ับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ สนับสนุนใหน้ักเรียนท่ีจบกำรศึกษำช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 6 เรียนต่อช้ันมธัยมศึกษำปีท่ี 1 และนักเรยีนที่จบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 เรียนต่อในช้ันท่ีสูงขึ้น จัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศข้อมลูนักเรยีนย้ำย ลำออก ออกกลำงคัน อย่ำงเป็นระบบของโรงเรียนในสังกัด ส ำรวจและติดตำมเด็กนักเรยีนที่ออก
กลำงคัน ตลอดจนกำรส่งเสริม สนบัสนุนและสรำ้งควำมเท่ำเทยีมกันในกำรไดร้ับโอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียนท่ีออกกลำงคัน
แล้วไมไ่ดเ้ข้ำเรยีนให้เข้ำเรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยไดด้ ำเนินกำรตลอดปีงบประมำณ 2560 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
รับไว้จ ำนวน 18,412  คน จ ำนวน 687 ห้อง ผลกำรรับไว้เปรยีบเทียบกับประชำกรวัยเรียน คดิเป็นร้อยละ 98.67 , ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 รับไว้จ ำนวน  14,212 คน จ ำนวน 584 ห้อง ผลกำรรับไว้เปรยีบเทียบกับประชำกรวัยเรยีน คิดเป็นร้อยละ 
82.13 ผลกำรส่งเสริม สนับสนุนและตดิตำมนักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ  2559   ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
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เขต 36 มีจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำนวน 40 คน ได้ติดตำมนักเรียนแล้วท ำให้ นักเรียนสำมำรถเรียนต่อจ ำนวน 30 คน ไม่
เรียนต่อและประสงค์จะท ำงำน จ ำนวน 5 คน ติดตำมไม่ได้ จ ำนวน 4 คน อยู่สถำนพินิจ จ ำนวน 1 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีกฎระเบียบที่ใช้ถือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน และส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมีกำรวำงแผนและร่วมกนัด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และแจ้งให้โรงเรียนถือปฏิบตัิตำมแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 1. ปัญหำในกำรประสำนงำนเชิงนโยบำยตำมประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และกำร
จัดท ำประกำศแนวนโยบำยกำรรับนักเรียนประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำซึ่งมีขั้นตอนจะตอ้งผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด ท ำให้ล่ำช้ำกว่ำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
 2. ผู้ปกครอง และนักเรียน มีค่ำนยิมและควำมเชื่อ ท่ีต้องกำรเข้ำเรยีนต่อในโรงเรยีนที่มีอัตรำกำรแข่งขันสูง และโรงเรียน
ในเมืองมำกกว่ำท่ีจะเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้ำน และไม่นยิมในนักเรยีนกำรเข้ำศึกษำต่อสำยอำชีวศึกษำ  
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
   1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำนควรปรับเปลี่ยนนโยบำยในกำรจดัท ำประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ มีคณะกรรมกำรรบันักเรียนของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
เพื่อควำมสะดวกในกำรบรหิำรจดักำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
   2. โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรมีกำรประชำสัมพนัธ์แนะแนวกำรเรยีนต่ออย่ำงหลำกหลำย เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้ผู้ปกครอง และนักเรียนให้นักเรยีนไดต้ัดสินใจในกำรเรียนต่อตำมควำมถนดั และควำมพร้อมของนักเรียน 
   3. โรงเรียนควรมีมำตรกำรกำรตดิตำมนักเรียนทันที ที่นักเรียนออกกลำงคัน และรำยงำนให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรพฒันำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของโรงเรียนที่มีกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม และพัฒนำครูในโรงเรียนท่ีมีกำรจัดกำรศึกษำ
แบบเรียนรวมให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำส ำหรับนักเรียนพิกำรเรียนรวมมีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรยีนที่จัดกำรเรยีนรวมทุกโรงเรียน ตำมมำตรฐำนกำรเรยีนรวม และนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนทีม่ีกำรจดักำรศึกษำแบบเรียนรวมเป็นประจ ำทุกป ี
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
   1) โรงเรยีนในสังกัดที่มีกำรจัดกำรศึกษำเรยีนร่วม/เรยีนรวม จ ำนวน 46 โรง ได้รบัจัดสรรงบประมำณ เพื่อสรำ้งควำม
เข้มแข็งในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัเด็กพิกำรเรียนแบบเรียนรวม 
 2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จัดกำรศึกษำเรียนแบบเรียนรวม อย่ำงน้อย 46 คน ไดร้ับกำรพัฒนำ 
 3) นักเรียนท่ีมคีวำมต้องกำรพเิศษ ได้รับกำรดูแล เอำใจใส่ และไดร้ับควำมช่วยเหลือด้ำนสื่อ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ จ ำนวน 1,058 คน 
 4) โรงเรยีนที่มีกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม จ ำนวน 46 โรง ได้รบักำรพัฒนำระบบประกันคณุภำพกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำแบบเรยีนรวม และประเมินตนเอง และสรุปรำยงำนกำรประเมินตนเองได้ทกุโรงเรียน  
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 5) โรงเรยีนในสังกัดที่จัดกำรเรียนร่วม/เรียนรวม จ ำนวน 46 โรง ได้รับกำรนเิทศติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรเรยีน
ร่วม/เรียนรวม อย่ำงทั่วถึง และตอ่เนื่อง 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 1. โรงเรียนต้นแบบกำรจดักำรเรียนรวมสำมำรถเป็นแม่ข่ำยในกำรพฒันำกำรจัดกำรเรยีนรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ผู้บริหำรโรงเรียนเอำใจใส่ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรวม และครูผูร้ับผดิชอบกำรจัดกำรเรยีนรวมทุกโรงมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนรวม 
 3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจดักำรเรียนรวมจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ประจ ำจังหวัดและโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรยีนรวม 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 โรงเรียนทีม่ีกำรจดักำรศึกษำแบบเรียนรวมขำดบุคลำกรที่ช ำนำญกำรในด้ำนกำรจดักำรศึกษำแบบเรยีนรวม  
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 หน่วยงำน และผูเ้กี่ยวข้อง ควรใหก้ำรดูแลเอำใจใส่ ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม และผู้บริหำรควรให้ขวัญ
ก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนนี้อย่ำงต่อเนื่อง และเห็นควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวมอย่ำงจริงจัง 
 
9. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จรยิธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในชีวิตและกำรเรียนกำร
สอนรวมถึงสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำคุณงำมควำมดี ผ่ำนบทควำมวิถีพุทธ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนวิถีพุทธตำมอัต
ลักษณ์ 29 ประกำรเพื่อให้โรงเรยีนในสังกัดด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพทุธได้อย่ำงมีคณุภำพ 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกิจกรรมในปีงบประมำณ 2560 ดังนี้ 
 1. กิจกรรมที่ 1 ประกวดบทควำมวิถีพุทธระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และ ประเภท
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 2. กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนวิถีพุทธตำมอัตลกัษณ์ 29 ประกำร ,uผลกำรประเมินตนเองตำมอตั
ลักษณ์ 29 ประกำร รอบ 12 เดอืน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนวิถีพุทธด ำเนินงำนตำมอัตลกัษณ์ 29 ประกำร ไดร้ับ
คะแนนรำยโรงตั้งแต่ 2 ข้ึนไป จ ำนวน  57  โรง โรงเรียนวิถีพุทธตำมเป้ำหมำยทั้งหมด จ ำนวน 59 โรง คิดเป็น 96.61% ภำพรวม
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำด ำเนินกำรโรงเรียนวิถีพุทธได้คะแนน ระดบั 4 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 กำรแจ้งก ำหนดกำรประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำรให้โรงเรียนในสังกัดทรำบล่วงหน้ำ และกำรติดตำมผลกำร
ประเมินตนเองของโรงเรยีนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรสร้ำงแรงจูงใจโดยกำรมอบรำงวัลและเกียรติบัตรให้กบัผู้บริหำร ครู และนักเรียน มี
เข้ำร่วมประกวดบทควำมโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ครูผูร้ับผดิชอบโรงเรยีนวิถีพุทธไม่เห็นควำมส ำคัญกำรด ำเนินงำน/วัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิถีพุทธ และผู้ที่ประเมินตนเอง
ตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร ไม่ใช่ครูผูร้ับผดิชอบโรงเรยีนวิถีพุทธ และงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรยีนวิถีพุทธใน
โรงเรียนไมเ่พียงพอ 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรสรำ้งควำมตระหนักให้กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนให้เห็นควำมส ำคญัของกำรด ำเนินงำนโรงเรยีน  วิถีพุทธในสถำนศึกษำ 
และจัดท ำคู่มือและประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนวิถีพุทธ เพื่อท ำควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธอย่ำงน้อยปีละ 
1 ครั้ง ตลอดจนกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธให้กับโรงเรียนในสังกัดอย่ำงเพียงพอ และมีกำรก ำกับ 
นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนวิถีพุทธอย่ำงต่อเนื่อง 
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10. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรได้ด ำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนคณุธรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
เพื่อให้ผู้บริหำรและครมูีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สำมำรถพัฒนำคณุธรรมจริยธรรมของนักเรยีนอย่ำง
ต่อเนื่อง และส่งเสรมิให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเป็นโรงเรยีนคณุธรรม 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรได้ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนคณุธรรม ดังนี ้
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนคุณธรรม  ผู้อ ำนวยกำรและครผูู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคณุธรรมใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 118 คน เมื่อวันท่ี 20 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนบ้ำนแซว
วิทยำคม อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย  
 กิจกรรมที่ 2  ศึกษำดูงำนโรงเรยีนบ้ำนแซววิทยำคม ผู้อ ำนวยกำรและครผูู้รบัผิดชอบโครงกำรโรงเรยีนคุณธรรมในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 118 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม 
อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 
 กิจกรรมที่ 3 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม โดยกำรจดัประกวดโครงงำนคุณธรรมระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน  8  
โรง ในวันที่ 1 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
 กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศตดิตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนคุณธรรม นเิทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 59 คน เมื่อวันท่ี 8 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัด
เชียงรำย 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ครูผูร้ับผดิชอบโครงกำรโรงเรียนคณุธรรมให้ควำมสนใจและมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคณุธรรม โดยน ำไปบูรณำ
กำรกับโครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรอยู่แล้ว และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมอย่ำงเพียงพอ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 1. โรงเรียนขำดกำรวำงแผน/ก ำหนดนโยบำย/ยุทธศำสตร์กำรด ำเนนิงำนโรงเรียนคณุธรรมที่ให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและมี
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม  
 2. ผู้บริหำรขำดควำมจริงจังและควำมตั้งใจในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม และครู นักเรียน ผู้ปกครองขำดควำม
ตระหนักรู้ และเล็งเห็นควำมส ำคญัโรงเรียนคณุธรรม  
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 1. บุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมควรน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ทีไ่ดร้บัจำกกำรอบรมไปขยำยผลให้ผู้บรหิำร ครู และ
นักเรียน เพื่อด ำเนินงำนโรงเรียนคณุธรรมโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร  
 2. โรงเรียนควรน ำผู้บริหำร ครู นกัเรียน และผู้ปกครอง ศึกษำดูงำนต้นแบบโรงเรียนคณุธรรม  เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม รวมถึงควรน ำกิจกรรม/โครงงำนมำพัฒนำบูรณำกำรหรือเป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนคณุธรรม   
 3. โรงเรียนควรพัฒนำครูแกนน ำและนักเรียนแกนน ำในกำรขับเคลือ่นงำนโรงเรียนคณุธรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
 4. ควรมีกำรนิเทศ ก ำกับ ตดิตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรยีนคุณธรรม โดยกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ และนิเทศจำก
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง  
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11. โครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต LIFE SAVING 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรโครงกำรว่ำยน้ ำเพื่อชีวิต ตำมนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรยีนและเยำวชนในโรงเรยีน  สำมำรถว่ำยน้ ำเป็นจนสำมำรถมีชีวิต
รอดจำกกำรประสบเหตุทำงน้ ำได้ ตำมวิธีมำตรฐำนสำกล โดยจดัในรุน่ท่ี 1 จังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 ณ สระ
ว่ำยน้ ำสนำมกีฬำกลำงจังหวัดเชียงรำย และรุ่นที่ 2 จังหวัดพะเยำ วนัท่ี 2 มิถุนำยน 2560 ณ สระวำ่ยน้ ำโรงเรียนปงรัชดำภิเษก 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 กำรด ำเนินโครงกำรมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดัเชียงรำย จ ำนวน 16 โรงเรียน 154 คน และเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษำจังหวดัพะเยำ จ ำนวน 9 โรงเรียน จ ำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 วิทยำกรเป็นผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็นอยำ่งดี และโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรอย่ำงทั่วถึง 
และได้รับกำรสนับสนุนสถำนท่ีในกำรจัดโครงกำรเป็นอย่ำงดี 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 งบประมำณเพื่อสนับสนุนโครงกำรมีไม่เพียงพอ ท ำให้ต้องปรับลดกจิกรรมและเวลำกำรจัดกิจกรรมในกำรจัดโครงกำร 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรสนับสนุนงบประมำณจดัท ำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอในกำร
จัดโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. โครงการชุมนุมยุวกาชาด 4 ภูมิภาค 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 เข้ำร่วมชุมนุมยุวกำชำด 4 ภูมภิำค เพื่อฝึกปฏิบัติและมีทักษะในกำร
ด ำรงชีวิตจำกกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน ตำมนโยบำยของกระทรวงศกึษำธิกำร และน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ทีไ่ด้รับมำประยุกต์ใช้ใน
สถำนศึกษำ ในวันท่ี 21 – 24 มถิุนำยน 2560 ณ ณ มหำวิทยำลยัพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ำร่วมชุมนุมยุวกำชำด
ได้แก่ สมำชิกยุวกำชำดในสังกัด จ ำนวน 40 คน และผู้บังคับบญัชำยุวกำชำดในสังกัด จ ำนวน 5 คน 
ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
 สมำชิกยุวกำชำดในสังกัด จ ำนวน 40 คน และผู้บังคับบญัชำยุวกำชำดในสังกัด จ ำนวน 5 คน จำกโรงเรียนปล้องวิทยำคม 
, โรงเรียนดอนชัยวิทยำคม , โรงเรยีนเวียงเชียงรุ้งวิทยำคม , โรงเรียนฟำกกว๊ำนวิทยำคม , โรงเรยีนปงรัชดำภิเษกเข้ำร่วมชุมนมุยุว
กำชำด 4 ภูมภิำค ท ำให้สำมำรถมีทักษะประสบกำรณ์เพื่อน ำมำใช้ในสถำนศึกษำได้ 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอยำ่งดี สำมำรถส่งสมำชิกยุวกำชำดได้ครบตำมจ ำนวน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 สถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรมไมเ่หมำะสม และกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไมเ่พียงพอ 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรสนับสนุนงบประมำณในกำรเดินทำงให้เพียงพอ และมีกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง  
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13. โครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจ าปี พ.ศ.2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำตำมสภำพปัญหำ
ของจังหวัดและเขตพื้นที่กำรศึกษำ และป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง และได้จัดประชุมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน นักศึกษำ ในสังกัด จ ำนวน 118 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์ ฉก.ชน. โดยได้จดั
ขึ้นในวันที่ 28 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 และจังหวัดพะเยำ
จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรมัธยมศึกษำ เขต 36 จ.พะเยำ 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสรมิควำมประพฤตินกัเรียน นักศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 118 
คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนทำงเว็บไซต์ ฉก.ชน. เป็นอย่ำงดี 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 โรงเรียนไดส้่งครผูู้รับผิดชอบเข้ำรว่มประชุมครบทุกโรงเรียน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ระบบกำรรำยงำนมลีักษณะกำรใช้งำนค่อนข้ำงซ้ ำซ้อนกันหลำยระบบ ท ำให้ผู้ท ำหน้ำที่กรอกข้อมูลเกดิควำมสบัสนในกำร
ใช้งำน และเป็นกำรเพิ่มภำระงำนให้กับผู้ที่รับผดิชอบ 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรสนับสนุนงบประมำณจดัท ำโครงกำร และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
รำยงำนอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. โครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น รางวัล SPM 36 AWARDS ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเยำวชนดเีด่น รำงวลั SPM 36 AWARDS 
ประจ ำปี 2560 เพื่อคัดเลือกเยำวชนและกลุ่มเยำวชนดีเด่น ซึ่งเปน็ผู้พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บ ำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชำติ และยกยอ่งเชิดชูเกียรติเยำวชนและกลุ่มเยำวชนดีเด่นที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นท่ียอมรับแกส่ำธำรณชนท่ัวไป โดยจัดท ำหนังสือเกยีรติประวตัิไว้เพื่อเป็นตัวอย่ำงแก่เยำวชนรุ่นต่อไป 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรคัดเลือกเยำวชนดเีด่น ประเภทเยำวชนดีเด่น 
 จ ำนวน 7 สำขำ รวมทั้งสิ้น 35 คน และประเภทกลุ่มเยำวชนดีเดน่ จ ำนวน 7 สำขำ รวมทั้งสิ้น 20 กลุ่ม 
ปัจจัยแหง่ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 จึงได้รับควำมร่วมมือจำกโรงเรียน ผู้บริหำร และนักเรียนในสังกัดเข้ำร่วมโครงกำรเป็นอยำ่งดี 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 กำรพิจำรณำผลงำนตำมโครงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์วำ่จะต้องเป็นบคุคลที่ไม่เคยไดร้ับรำงวัลระดับชำติในสำขำต่ำงๆ มำ
ก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคอยำ่งยิ่งในกำรตรวจสอบคณุสมบัติของผู้เข้ำรว่มโครงกำร  
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้แต่งตั้งผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลำกรในสังกัดประธำน 
สหวิทยำเขต และประธำนศูนยส์ำระเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร เพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิและพิจำรณำผลงำนด้ำนต่ำงๆ 
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15. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพศูนย์แนะแนวการศึกษาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรพฒันำศักยภำพศูนย์แนะแนวกำรศกึษำประจ ำส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจให้แกส่ถำนศึกษำในกำรด ำเนินงำนแนะแนวตำมนโยบำยเส้นทำง
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ครูแนะแนวหรือครูที่ท ำหน้ำที่กำรแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 95 มีควำมรู้ และเข้ำใจเกีย่วกับนโยบำยเส้นทำง
กำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ สำมำรถจัดบริกำรแนะแนวได้สอดคล้องกับนโยบำยเส้นทำงกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ โดยประสำนงำน
กับประธำนคณะอนุกรรมกำรศูนยแ์นะแนวประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถ
สร้ำงเครือข่ำยสถำนประกอบกำร แหล่งเรียนรู้และประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมพื้นท่ีบริกำร 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ในระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัดเป็นอย่ำงดียิ่ง เช่น มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลยัรำชภัฎเชียงรำย ส ำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด บริษัท ห้ำงร้ำน เป็นต้น และไดร้ับควำมร่วมมือจำกครูแนะแนวหรือครูที่ท ำหน้ำที่กำรแนะแนวของโรงเรยีนใน
สังกัดเป็นอย่ำงด ี
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกับงบประมำณที่ไดร้ับไมส่ัมพันธ์กันท ำให้กำรด ำเนินงำนบำงกิจกรรมไม่เป็นไป
ตำมแผนงำนท่ีวำงไว้ และผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่ครอบคลุมตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ และกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำน
แนะแนวในสถำนศึกษำท ำให้กิจกรรมโครงกำรตำมไม่ต่อเนื่อง 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนโดยมุ่งเน้นด ำเนินงำนตำมแนวทำง
หลักของกำรแนะแนวและกำรจัดบริกำรแนะแนวพื้นฐำนตำมบริบทของพื้นที่ และบูรณำกำรกำรด ำเนนิงำนบำงกิจกรรมของ
โครงกำร เพื่อให้ทันตำมระยะเวลำกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนด 
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ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
1. โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มผีลงำนดีเด่นประสพ
ผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ ำปี 2560 เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติและส่งเสรมิ
บุคลำกรภำยในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและมีควำมประพฤติในกำรครองตน 
ครองคน ครองงำน เป็นแบบอย่ำงท่ีดีและเป็นท่ียอมรับของบุคคลในวิชำชีพในสังคม รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับบุคลำกรใน
ฐำนะผู้ปฏบิัติงำน ในวันท่ี 25 ตุลำคม 2559 ณ โรงเรยีนสำมัคคีวทิยำคม  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 สง่ผลงำนเข้ำประกวด
ประเภทต่ำงๆ กว่ำ 50 คน และสำมำรถส่งเสรมิเพื่อให้ได้รับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ระดับภำค และระดับประเทศต่อไป 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
  กำรไดร้ับควำมร่วมมือจำกโรงเรียนในสังกัดในกำรประชำสัมพันธ์ใหค้รูไดส้่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประกวด และครูมีควำม
สนใจส่งผลงำนเข้ำประกวดจ ำนวนมำก 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 งบประมำณในกำรด ำเนินงำนมไีมเ่พียงพอ และกำรแจ้งให้ด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงกระช้ันชิด ท ำให้ต้องเร่งด ำเนินกำร 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ก่อนกำรประกวดทั้งในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับภำค และระดับประเทศ ตลอดจนกำร
จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 36 (SPM36 Awards) 
ประจ าปีการศกึษา 2559 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 (SPM36 Awards) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลำกรในสังกัด ท่ีได้รับกำร
คัดเลือกเพื่อเผยแพร่ผลงำน ควำมดีต่อสำธำรณชนให้เป็นที่ประจักษ ์และเข้ำร่วมประกวดรำงวลั OBEC Awards ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 ในวันท่ี 12 มีนำคม 2560 ณ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 60 คนได้รับ
กำรคัดเลือกเพื่อเผยแพรผ่ลงำน ควำมดีต่อสำธำรณชนให้เป็นที่ประจักษ์ และเข้ำร่วมประกวดรำงวลั OBEC Awards  
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ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้รับควำมร่วมมอืจำกสหวิทยำเขต ในกำรประชำสัมพันธ์และคัดเลือก
ครูเข้ำร่วมกำรประกวดในโครงกำรเป็นอย่ำงด ี
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นกำรด ำเนินงำนในปีแรก อำจท ำให้ขำดแนวทำงและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีกำรจัดโครงกำรเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือกระตุ้นให้ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำงำนของตนเอง และ
จัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรด ำเนินโครงกำร และควรมีกำรจัดประกวดแยกด้ำนเช่นเดียวกับกำรประกวด OBEC Awards 
เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมใหข้้ำรำชกำรครูที่จะเข้ำประกวด OBEC Awards ได้มีกำรเตรียมตัวได้ในอีกทำงหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 36  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำบุคลำกร อัตรำจ้ำง ลูกจำ้ง
ช่ัวครำวในสังกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของอัตรำจ้ำงภำยในสังกัดหน่วยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 ให้บุคลำกรได้มีวิสัยทัศน์และแนวคดิใหม่ในกำรพัฒนำผลกำรปฏิบตัิงำนต่อไป โดยด ำเนินกำรในทุกวันจันทร์ 
พุธ ศุกร์ เวลำ 17.00 - 19.00 น. ระหว่ำงเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2560 จ ำนวน 36 ครั้ง ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 อัตรำจ้ำง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 และศูนย์ประสำนงำนกำรจดักำรมธัยมศึกษำ เขต 36 
พะเยำ จ ำนวน 18 คน และผู้เกีย่วข้อง จ ำนวน 4 คน รวม 22 คน เข้ำรับอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อให้มีวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ ใน
กำรพัฒนำงำนของคนเอง 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 วิทยำกรที่มำให้ควำมรู้มำจำกต ำแหน่งงำนท่ีหลำกหลำย และต่ำงมีประสบกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ท ำให้ผูท้ี่เข้ำรับกำรอบรมมี
ควำมรู้ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีของตนเองได้มำกข้ึน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 งบประมำณในกำรด ำเนินงำนมไีมเ่พียงพอ และผู้เข้ำรับกำรอบรมตดิภำรกจิเร่งด่วน ท ำให้ได้รับควำมรู้ไดไ้มเ่ต็มที่เท่ำท่ีควร 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรมีกำรจัดโครงกำรขึ้นเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นให้อัตรำจ้ำง และลูกจ้ำงช่ัวครำวสำมำรถพัฒนำงำนของ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง และจดัสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรให้เพียงพอ 
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4. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลกูเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (หลักสูตรวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
(ภาคเหนือตอนบน) รุ่นที่ 10 ประจ าปี 2560) และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด 4 ภูมิภำค 
(หลักสูตรวิชำผู้บังคับบญัชำลูกเสอืต้ำนภัยยำเสพตดิ (ภำคเหนือตอนบน) รุ่นที่ 10 ประจ ำปี 2560 เพื่อให้ผู้ก ำกับลูกเสือภำคเหนือ
ตอนบน มีควำมรูค้วำมเข้ำใจในระบบ วิธีกำร หลักสตูรลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด สำมำรถน ำไปถ่ำยทอดให้กับผู้บังคับบัญชำลูกเสือใน
โรงเรียนได้ ตลอดจนกำรใหผู้้ก ำกบัลูกเสือภำคเหนือตอนบนร่วมกันวำงแผนกำรอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพตดิ และ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ในวันท่ี 4-7 สิงหำคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำด
และกิจกรรมเยำวชน อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย 
 ทั้งนี้ได้ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรฝกึอบรมผู้ก ำกับลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด 4 ภูมิภำค 
ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมผูก้ ำกับลูกเสือต้ำนภยัยำเสพติด 4 ภูมิภำค จ ำนวน 41 คน และ
คณะท ำงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 10 คน ในวันท่ี 17 – 22 กันยำยน 2560 ณ โรงแรม
เวียงอินทร์ ริเวอรไ์ซต์ รสีอร์ท จ.เชียงรำย 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 1. ผู้ก ำกับลูกเสือท่ีเข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน 114 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ วิธีกำร หลักสตูรลกูเสือต้ำนภัยยำเสพ
ติด และมีควำมพึงพอใจต่อกำรจดัโครงกำร ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด  
 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน มีผลกำรสรุปโครงกำรในระดบัภูมภิำค เพื่อรวบรวมเป็นภำพรวมของ
ประเทศได้อย่ำงสมบูรณ ์
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไดร้ับควำมร่วมมือจำกวิทยำกรผู้ทรงคณุวุฒิ ซึ่งเป็นผู้จดัท ำหลักสูตรวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
ต้ำนภัยยำเสพติด และวิทยำกรจำกสถำนศึกษำในจังหวัดเป็นอย่ำงด ีตลอดจนสถำนท่ีในกำรฝึกอบรมมีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม
และรองรับจ ำนวนผูฝ้ึกอบรมได้จ ำนวนมำก  
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 เนื่องจำกวิทยำกรมำจำกหลำยสังกัด และตำ่งระดับ จ ำเป็นต้องศึกษำหลักสตูรกำรฝึกอบรม และประชุมวำงแผน ก่อน
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้เข้ำอบรม เข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน และสภำพอำกำศท่ีท ำให้กำรปฏิบัติกจิกรรมภำคสนำมไมส่ำมำรถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ในบำงครั้ง  
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 มีกำรประชุมวิทยำกรเพื่อท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร และวำงแผนร่วมกัน และจัดเตรียมแผนกำรรองรับสถำนที่ใน
กำรจัดกิจกรรม ในสภำพอำกำศทีอ่ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงของมนุษย์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน “เพศศึกษา
รอบด้าน” 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรพฒันำศักยภำพครผูู้สอน “เพศศึกษำรอบด้ำน”เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนำครูใหม้ีควำมรู้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพศศกึษำอย่ำงรอบด้ำน สำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยำวชนได้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปญัหำและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรู้จกัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
ตนเอง 
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ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแกค่รูแนะแนว ครูสุขศกึษำ หรือครู
ผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนทีเ่ปิดสอนระดับมัธยมศึกษำในสังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 และสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 – 4 จ ำนวน 3 รุ่น ดังน้ี 
 - ครูและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 175 คน 
 - ครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 – 2 จ ำนวน 88 คน 
 - ครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 – 4 จ ำนวน 71 คน 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 กำรไดร้ับควำมอนเุครำะห์วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนเพศศึกษำโดยตรงจำกหน่วยงำนและองค์กรอสิระตำ่งๆ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกับงบประมำณที่ไดร้ับไมส่ัมพันธ์กันอำจท ำให้กำรด ำเนินงำนบำงกิจกรรมไม่
เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว้และผลกำรด ำเนินงำนอำจไม่ครอบคลุมตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค ์
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรก ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรรองรับปัญหำกำรตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวัยรุ่นในเชิงปฏิบัติทั้งระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และระดับโรงเรยีนให้เป็นไปทิศทำงเดียวกัน พร้อมทั้งสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวบุคคลที่เกีย่วข้อง ให้สำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ที่
เกิดขึ้นได้อย่ำงถูกต้อง ทันท่วงที และสร้ำงควำมเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรจดักิจกรรม
เพศศึกษำรอบด้ำน ตลอดจนกำรมีกำรนิเทศ ตดิตำม กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมเพศศึกษำรอบด้ำน อย่ำงต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. โครงการการบ าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ให้ผู้บริหำรโรงเรียน บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเดิน
ทำงเข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพในพระรำชพิธีสวดบ ำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดชฯ   
เพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี ส ำนึกในพระมหำกรณุำธิคณุอันหำที่สุดมไิด้ ในวันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2560 ณ พระบรมมหำรำชวัง 
กรุงเทพฯ 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบคุลำกรในสังกัด จ ำนวน 50 คน เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพบ ำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดชฯ ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 ณ พระบรมมหำรำชวัง กรุงเทพฯ 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และมีกำรประสำนงำนกันที่ดรีะหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบคุลำกรในสังกัดมีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนมำก เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ตำม
โครงกำร 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มอบหมำยให้สหวิทยำเขต เป็นผูค้ัดเลือกผู้บริหำรสถำนศึกษำเข้ำร่วม
โครงกำรตำมจ ำนวนทีไ่ด้รับจัดสรร 
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ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
 
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรโครงกำรเสริมสรำ้งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) เพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรยีนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประกำรของโรงเรยีนสุจรติ ไดแ้ก่ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่อย่ำงพอเพียงและจิตสำธำรณะ  
ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม ตลอดปีงบประมำณ 2560 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ครู บุคลำกร นักเรียนในสังกดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ทั้ง 59 โรงเรยีน 
ตระหนักรู้และเข้ำใจถึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและมีคูม่ือกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจน ท ำให้
โรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” เป็นสิ่งส ำคญัเร่งด่วนท่ีต้อง
ร่วมมือกันด ำเนินกำร 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีภำระงำนมำก ท ำให้ไม่มีเวลำในกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนที่เข้ำ
โครงกำรโรงเรยีนสุจริตได้อย่ำงท่ัวถึง และยังขำดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริตระดับส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และงบประมำณไม่เพียงพอในกำรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จ ำเป็น 
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรชี้แจงในกำรประชุมผู้บรหิำรระดับสูงทั่วประเทศใหต้ระหนักและให้
ควำมส ำคญัในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสจุริต และควรสนับสนุนงบประมำณใหส้ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
เพื่อจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กำรด ำเนินงำน โครงกำรโรงเรียนสุจริตของทุกโรงเรียนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนต่อสำธำรณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของข้าราชการและลกูจ้างประจ า ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ท่ีจะเกษียณอำยรุำชกำรในปีงบประมำณ 2560 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับ
ควำมรู้เกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ตำ่ง ๆ อันพึงได้ หลังเกษียณอำยุรำชกำร ในวันท่ี 29  มิถุนำยน  2560 ณ ห้องประชุม
ดอยจอมทอง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
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ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ  
 ข้ำรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 ที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำนวน 67 คน ได้รับควำมรู้เกีย่วกับสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆอนัพึงได้หลังเกษียณอำยรุำชกำร 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 กำรไดร้ับควำมร่วมมือข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2560จ ำนวน 67  รำย เป็น
อย่ำงดี 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน  
 ผู้เข้ำร่วมประชุมมำไม่ตรงเวลำและพร้อมเพรยีงกัน ตั้งแต่เริม่กิจกรรมและสิ้นสดุกำรด ำเนินงำน และขำดผู้เข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวน 23 รำย  
การแก้ไข / ข้อเสนอแนะ  
 ควรแจ้งผู้ที่จะเข้ำร่วมประชุมให้ทรำบล่วงหน้ำ  เพื่อจะได้วำงแผนในกำรเข้ำร่วมประชุม และส่งแบบตอบรับในกำรเข้ำร่วม
ประชุมด้วย 
3. โครงการการให้บรกิารทางวิชาการด้านการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรเพื่อให้
บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ แก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำของหน่วยงำนที่เข้ำศึกษำดูงำน 
และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงบุคลำกรในหน่วยงำนกับหน่วยงำนอื่น 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำขอเข้ำรับบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
จ ำนวน 6 ครั้ง เฉลีย่ครั้งละ 50 คน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรสร้ำงเครือข่ำย และมีควำมสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน สำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดร้ับมำพัฒนำงำนในหน้ำท่ีได้อย่ำงมีคณุภำพ 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนโครงกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจดัประชุม และกำรประสำนงำนกันทั้งภำยนอกและภำยใน
เป็นอย่ำงด ี 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 กำรเลื่อนก ำหนดกำรประชุม เนื่องจำกผู้บริหำรและฝ่ำยที่เกี่ยวข้องติดภำรกิจ ไม่สำรมำรถเข้ำร่วมประชุมได้   
และห้องประชุมส ำหรับกำรประชุมซ้ ำซ้อนกัน   
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
      ควรมีกำรประสำนงำนงำนกับโรงเรียนและทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด และบุคลำกรที่เกีย่วข้องทั้งหมด เพื่อแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรอบรมล่วงหน้ำ และใช้ห้องประชุมของโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงในกรณีที่มีกำรขอใช้ห้อง
ประชุมซ้ ำซ้อนกัน 
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4. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดเพื่อให้ผู้บรหิำร
สถำนศึกษำ ไดส้รำ้งควำมตระหนกัในกำรพัฒนำและปฏิบัติกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรมสี่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจ และควำม
ต้องกำรของทุกภำคส่วนในสังคม สำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 จ ำนวน 6 ครั้ง  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรประชุม และตรวจสอบในทุกขั้นตอนท่ีเกีย่วข้องกับกำรประชุม
ล่วงหน้ำ 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 กำรเปลีย่นแปลงก ำหนดกำรประชุม  เนื่องจำกมีภำระงำนเร่งด่วนท่ีต้องปฏิบัติ ท ำให้ต้องเลื่อนก ำหนดกำรประชุมการ
แก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 มีกำรประสำนงำนกับโรงเรยีนและทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องก่อนกำรประชุม และหลำกหลำย
ช่องทำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการประชุมทีมบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุมทีมบริหำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36  และบุคลำกรผู้ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 15 คน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่ อให้ทีมบริหำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต มีส่วนร่วมก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติ มีควำมตระหนักในกำรพัฒนำและปฏิบัติกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำได้ทันท่วงท ี
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรจดัประชุมทีมบริหำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 12 ครัง้ (เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง) 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 มีกำรประสำนงำนกับบุคคลและสถำนท่ีที่เกี่ยวข้องในกำรจัดประชุมเป็นอย่ำงดี และไดร้ับควำมร่วมมอืจำกผู้เข้ำร่วม
ประชุมเป็นอย่ำงดี และจดัเตรียมเตรียมควำมพร้อมและตรวจสอบในทุกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 กำรเปลีย่นแปลงก ำหนดกำรประชุม  เนื่องจำกมีภำระงำนเร่งด่วนท่ีต้องปฏิบัติ ท ำให้ต้องเลื่อนก ำหนดกำรประชุม   
ตลอดจนภำระงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 36  มีมำกท ำให้ต้องใช้ห้องประชุมส ำหรับกำรประชุมที่ซ้ ำซ้อน
กัน  จึงต้องเปลี่ยนสถำนท่ีจัดประชุม  
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
     ประสำนงำนกับโรงเรียนและทกุกลุ่ม/หน่วยในสังกัด และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งกำรเปลีย่นแปลงก ำหนดกำร
ประชุม และขอใช้ห้องประชุมของโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
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6. โครงการประชุมเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
36 ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรประชุมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิำนของบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรผู้ปฏิบตังิำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ให้เป็นผู้มคีวำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ยดึมั่นตำมหลักธรรมำภิบำล 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ได้ด ำเนินกำรจดัประชุมเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำนของบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 4 ครั้ง ในวันท่ี 11 พฤศจิกำยน 2559 , วันท่ี 
16 พฤษภำคม 2560 , วันท่ี 29 สิงหำคม 2560 และวันท่ี 29 กันยำยน 2560 
ปัจจัยแหง่ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 บุคลำกรในสังกัดให้ควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมประชุมเป็นอย่ำงดี  
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 กำรประชุมบำงครั้ง บุคลำกรบำงคนไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมไดเ้นือ่งจำกติดภำรกิจส ำคัญ 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 มีกำรประสำนงำนและแจ้งก ำหนดกำรประชุมก่อนล่วงหน้ำ เพ่ือให้บุคลำกรเตรยีมกำรเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจา้งประจ าและลกูจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36  ประจ าปี 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรพฒันำศักยภำพลูกจ้ำงประจ ำและลกูจ้ำงช่ัวครำว 
(พนักงำนขับรถ) เพื่อให้ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว  (พนักงำนขับรถ) สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 
ให้มีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบตัิงำนท่ีถูกต้องและกฎระเบยีบที่เกีย่วข้องกับกำรจรำจร สร้ำงควำมมัน่ใจและควำมปลอดภัยให้แก่
ผู้โดยสำร ในวันท่ี 24 มิถุนำยน 2560  ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36   
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว (พนักงำนขับรถ) สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 จ ำนวน 75 
คน มีควำมรู้และทักษะในกำรปฏบิัติงำนท่ีถูกต้องและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับกำรจรำจร  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 กำรไดร้ับควำมร่วมมือในกำรเข้ำรว่มอบรมจำกลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว (พนักงำนขับรถ) ที่ดี และส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำได้ให้ควำมส ำคัญในกำรขับข่ีอย่ำงปลอดภัยของพนักงำนขับรถ 
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8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรเพือ่เสริมสรำ้งสมรรถนะ และยกย่องเชิดชูเกียรตคิรูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ให้กับครูและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำรใน ปีงบประมำณ 2560    
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเพื่อเสรมิสร้ำงสมรรถนะของครผูู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ปีงบประมำณ 2560 มีผู้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ประกอบดว้ย  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  บุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๖  ผู้ทรงคณุวุฒิและบุคลำกรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  จ ำนวน  788  คน  
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 บุคลำกรในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และโรงเรียนได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ส่งผู้เข้ำร่วมประชุมครบทุกโรงเรียน มีกำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดือน  
ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
   งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรมีไม่เพียงพอ เนื่องจำกมีผูเ้ข้ำร่วมประชุมฯเป็นจ ำนวนมำก และใช้พื้นที่ขนำดใหญ่ใน
กำรจัดโครงกำร ท ำให้มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรเช่ำพ้ืนท่ีและวสัดุอุปกรณ์อื่นมำก 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขอรบักำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรจำกโรงเรยีน เพื่อให้มีงบประมำณที่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. โครงการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรตดิตำมตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ
เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพ่ือให้ทรำบกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎหมำย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด สำมำรถปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบตัิงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของ
สถำนศึกษำไหม้ีประสิทธิภำพ คุม้ค่ำกับงบประมำณที่ได้รับ 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 41 โรงเรียน ไดร้ับกำรตรวจสอบภำยในท้ังในด้ำนกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเงิน บัญชีและพสัดุ 
และรู้ถึงข้อบกพร่องในกำรด ำเนินงำน และให้ค ำแนะน ำจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน เพื่อปฏิบัติงำนกำรเงินบัญชี และพสัดไุด้อย่ำง
ถูกต้อง 
ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการ 
 กำรให้กำรสนับสนุนของฝ่ำยบริหำรของสถำนศึกษำ ระหวำ่งที่ท ำกำรตรวจสอบ และควำมพร้อมของบุคลำกร และ
หลักฐำนต่ำง ๆ เพื่อรับกำรตรวจ ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำ่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ 
ปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 บุคลำกรทีร่ับผดิชอบงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำมีกำรเปลีย่นแปลงบ่อย ท ำให้บุคลำกรดังกล่ำวยังขำด
ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรปฏบิัติงำนท่ีถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ  
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การแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีกำรส่งเสริมให้ควำมรู้ในระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำหนำ้ที่กำรเงิน บัญชี และพสัดุของโรงเรียนเป็นประจ ำทุก
ปี เพ่ือสำมำรถน ำควำมรู้ในระเบยีบกฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจุบันไปใช้ในกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัตงิำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ให้โรงเรยีนในสังกัดด้วย 
10. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  36 ไดด้ ำเนินกำรส่งเสรมิสนับสนุนศักยภำพผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มคีวำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติทีส่ถำนศึกษำต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 ผู้ตรวจสอบภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
เพรำะเข้ำรับกำรอบรมได้เพียงจ ำนวน 3 หลักสตูร ได้แก่ หลักสูตรประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) , หลักสูตร 
Fundamental หลักสูตร Intermediate ด้ำน Performance, Operation and Management และด้ำน Information 
Technology  
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ให้ควำมส ำคญัในกำรตรวจสอบภำยในเพื่อน ำไปใช้ในกำร
ตรวจงำนกำรเงินของสถำนศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบ แนวปฏิบัติ  
ปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบภำยในคนใหมท่ี่ ยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรปฏบิัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ  
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ควรให้ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) เป็น
ประจ ำทุกปีงบประมำณ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำย ฯลฯ ท่ีเป็นปัจจุบัน 
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 36 ประจ าปี 2560 (ระบบจัดเก็บข้อมลูนักเรียนรายบุคคล DMC) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ด ำเนินกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ประจ ำปี 2560 (ระบบ DMC) เมื่อวันท่ี 8 มิถุนำยน 2560 
ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 130 คน เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใหก้ับครูและบคุลำกรที่ปฏิบัติงำนจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคลใหส้ำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ทันตำมก ำหนด ตลอดจนกำร
มอบเครื่องอ่ำน SMART CART ที่ได้รับจำกกรมกำรปกครอง ให้กับโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 233 เครือ่ง เพื่อเตรียมควำมพร้อม
จัดเก็บนักเรียนรำยบุคคลผ่ำนบตัรประจ ำตัวประชำชน  
ผลการด าเนินงาน/สภาพความส าเร็จ 
 1. ครูผูร้ับผิดชอบงำนระบบจดัเกบ็ข้อมูลนักเรยีนรำยบุคคล DMC มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรใช้งำน และสำมำรถ
รำยงำนข้อมูลนักเรียนได้ทันตำมก ำหนด  
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 36 สำมำรถน ำขอ้มูลสำรสนเทศมำใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรได้
 3. โรงเรียนได้รับงบอุดหนุนรำยหวันักเรียนครบตำมจ ำนวนนักเรยีนที่ได้รำยงำนในระบบ 
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรจดัประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี และสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกดิขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนได้อย่ำงทันท่วงที  
ปัญหา/อุปสรรคจากการด าเนินงาน 
 โรงเรียนเข้ำไปรำยงำนข้อมลูนักเรยีนในช่วงระยะใกล้เวลำก่อนกำรปดิระบบเพียงไม่กี่วัน ท ำให้ต้องเร่งด ำเนินกำรอยำ่ง
กระช้ันชิดในวันสุดท้ำยก่อนเวลำ 00.00 น. และมีกรณีที่โรงเรียนท่ีมีจ้อมูลเข้ำรับกำรศึกษำในสองที่ ท ำให้ต้องมีกำรประสำนงำน
กันก่อนเวลำปิดระบบโรงเรยีน เมือ่ไม่สำมำรถประสำนกันได้ก่อนปิดระบบ ท ำให้โรงเรียนไมส่ำมำรถยืนยันข้อมูลได้ทันตำมก ำหนด 
การแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนควรพัฒนำโปรแกรมให้ง่ำยต่อกำรจดัเก็บ ไม่มีควำมซ้ ำซ้อน และให้โรงเรียน
รำยงำนข้อมูลหลำยครั้ง ตลอดจนมีกำรบูรณำกำรกำรใช้สำรสนเทศร่วมกันกับทุกส ำนัก เพื่อลดภำระหน้ำท่ีของครูในโรงเรียน 
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ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น (BEST PRACTICS) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 
 
  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยได้รับงบประมำณทั้ง         จำก
หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนภำยนอก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ด ำเนินกำรครอบคลมุในโรงเรยีนสงักัดทั้ง 59 โรงเรียน 
รวมโครงกำรที่ได้ด ำเนินงำนตลอดปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวนท้ังสิ้น 51 โครงกำร แบ่งเป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร
พัฒนำผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 16 โครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 15 โครงกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 6 โครงกำร            
และยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 11 โครงกำร ซึ่งได้ด ำเนินกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และโดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำแก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริกำรจังหวัดเชียงรำยและจังหวัด
พะเยำ 
  ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ค ำนึงถึงนโยบำยส ำคัญในกำรตรวจรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรทั้ง 12 นโยบำยที่ส ำคัญ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่น (BEST PRACTICS) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จ ำนวน 4 โครงกำร ดังนี ้
  
นโยบายท่ี 4  โรงเรียนคุณธรรม  

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และควำมรู้ให้กับผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในโรงเรียน ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนคุณธรรม และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงสำมำรถด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมได้อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน โดยในปีงบประมำณ 2560 ได้ส่งเสริมสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม ผ่ำนกำรด ำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม  ผู้อ ำนวยกำรและครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 118 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนบ้ำนแซว
วิทยำคม อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย  

กิจกรรมที่ 2  ศึกษำดูงำนโรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม ผู้อ ำนวยกำรและครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 118 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม 
อ ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรำย 

กิจกรรมที่ 3 กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม โดยกำรจัดประกวดโครงงำนคุณธรรมระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เมื่อวันท่ี 1 
กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จ ำนวน 59 คน เมื่อวันท่ี 8 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท จังหวัด
เชียงรำย 

ผลการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 ประชมุชี้แจงการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม   
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรและครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ที่
เข้ำร่วมประชุมช้ีแจงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม สรุปได้ว่ำ 
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่ในระดับมำก  

 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำ ควำมพึงพอใจของผู้บริหำรและครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ที่
เข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม สรุปได้ว่ำผู้เข้ำร่วม
กำรศึกษำดูงำนโรงเรียนคุณธรรมมีควำมพึงพอใจในด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่ในระดับมำก  
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 กิจกรรมที่ 3 การประกวดโครงงานคุณธรรม 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 จัดประกวดโครงงำนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่กำรศกึษำ ประจ ำปี 
2560 เมื่อวันท่ี 1 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 โดยมผีลกำร
ประกวดโครงงำนคุณธรรม ดังนี้  

อันดับ โรงเรียน รางวัล 
1 บ้ำนแซววิทยำคม โล่และเกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 5,000 บำท 
2 ยำงฮอมวิทยำคม โล่และเกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 4,000 บำท 
3 ห้วยสักวิทยำคม โล่และเกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 3,000 บำท 

ชมเชย ดอยงำมวิทยำคม เกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 1,000 บำท 
ชมเชย แม่สรวยวิทยำคม เกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 1,000 บำท 
ชมเชย ปล้องวิทยำคม เกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 1,000 บำท 
ชมเชย เชียงม่วนวิทยำคม เกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 1,000 บำท 
ชมเชย ภูซำงวิทยำคม เกียรติบตัรพร้อมเงินรำงวัล 1,000 บำท 

 
 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
 จำกกำรประชุมนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงรำย โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 สรุปได้ดังนี ้

1. มีโรงเรียนท่ีเข้ำโครงกำรโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ.    จ ำนวน 59 โรงเรยีน 
2. มีโรงเรียนท่ีก ำหนดคณุธรรมเป้ำหมำย (คุณธรรมอัตลักษณ)์   จ ำนวน 40 โรงเรยีน 

คุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก ำหนด ได้แก่ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ พอเพียง 
โรงเรียนทีย่ังไมไ่ด้ก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ จ ำนวน 19 โรงเรียน เนื่องจำกเพิ่งได้รับนโยบำยในปี พ.ศ.2560 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคณุธรรมยังไม่ได้ท ำกำรขยำยผลสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับโรงเรียน และมีกำรเปลีย่นแปลง
ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคณุธรรม 

3. โรงเรียนก ำหนดคณุธรรมอัตลักษณ์โดยวิธีกำร 
3.1  กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเขำ้ใจ     จ ำนวน  37  โรงเรียน 
3.2  กำรสร้ำงแกนน ำ      จ ำนวน 37  โรงเรียน  
3.3  กำรประชุมระดมสมอง     จ ำนวน 39  โรงเรียน 
3.4  กำรจัดตำรำงคุณธรรม     จ ำนวน 31  โรงเรียน 

4. วิธีด ำเนินกำรโรงเรยีนให้บรรลุเปำ้หมำย 
4.1  กำรจัดท ำโครงกำร/กำรจดัท ำโครงงำนคุณธรรม   จ ำนวน 40  โรงเรียน 
4.2  กำรเป็นแบบอย่ำงท่ีด ี     จ ำนวน 33  โรงเรียน 
4.3  กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม  จ ำนวน 32  โรงเรียน 
4.4  กำรบูรณำกำรคณุธรรมในกำรเรยีนกำรสอนในช้ันเรยีน  จ ำนวน 35  โรงเรียน 
4.5  กำรบูรณำกำรคณุธรรมในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   จ ำนวน 35  โรงเรียน 

5. โครงงำนคุณธรรมทีโ่รงเรยีนจัดท ำทั้งหมด     จ ำนวน 343  โครงงำน 
6. เครื่องมือส ำคญัที่โรงเรียนใช้ในกำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำยได้แก่ 

6.1  กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเขำ้ใจท้ังโรงเรียนเพื่อให้ทรำบเปำ้หมำยและทิศทำงกำรด ำเนินกำร  
       จ ำนวน 38 โรงเรยีน 

6.2  กำรสร้ำงแกนน ำ (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำย  
จ ำนวน 33 โรงเรยีน 

6.3  กำรนิเทศติดตำมภำยในและกำรนิเทศติดตำมโดยศึกษำนิเทศก์   จ ำนวน 30 โรงเรยีน 
6.4  กำรสนับสนุนและกำรเสรมิแรงในรูปแบบต่ำง ๆ    จ ำนวน 30 โรงเรยีน 
6.5  กำรสรำงกลไกกำรมสี่วนร่วม     จ ำนวน 28 โรงเรยีน 
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6.6  กำรทบทวนหลังกำรปฏิบตัิงำน : AAR    จ ำนวน 26 โรงเรยีน 
6.7  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้     จ ำนวน 26 โรงเรยีน 
6.8  กำรประเมินผลและกำรน ำผลกำรประเมินไปพัฒนำ  จ ำนวน 29 โรงเรยีน 
6.9  กำรประชำสัมพันธ์      จ ำนวน 30 โรงเรยีน 

สภาพความส าเร็จ 
1. โรงเรียนปงรัชดำภิเษก ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ประจ ำปี 2560 
2. โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม ได้รับโล่รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดโครงงำนระดับเขตพื้นที่ ประจ ำปี 2560 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
1. โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคมและโรงเรียนปงรัชดำภเิษก เป็นโรงเรยีนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำซึง่ด ำเนินกำรโรงเรยีน

คุณธรรมมำอยำ่งต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรยีนทั้งสองแห่งเป็นแบบอยำ่งที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได ้
2. ครผูู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมให้ควำมสนใจและมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโรงเรียนคณุธรรม โดยน ำไป

บูรณำกำรกับโครงกำร/กจิกรรมทีด่ ำเนินกำรอยู ่
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้โรงเรียนคุณธรรมเป็นนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี 

2560 
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นโยบายท่ี 6  การยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา O-NET    
  กำรยกระดับคณุภำพผู้เรยีนด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ O-NET ปกีำรศึกษำ 2560 ส ำนักทดสอบทำง
กำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 36 และสถำนศึกษำในสังกัดทั้ง 59 โรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนรำยบุคคล และรำยรงเรยีน 
ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน และยกระดับผลกำรประเมินในระดบัชำติ (O-NET)  
  ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลำงท่ีพัฒนำโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ส่วนกลำง) ไปใช้ในกำรสอบปลำยปี และน ำคะแนนสอบท่ีไดไ้ปคดิเป็นคะแนนร้อยละ 20 ของ
คะแนนสอบปลำยภำคทั้งหมดในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 2 มีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบมำตรฐำนกลำงในระดับ
ต่ำงๆ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) โดยมีจดุประสงค์กำรประเมิน
เพื่อให้ใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลักสูตรในกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรนเิทศ ตดิตำม ให้บรรลมุำตรฐำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ เพื่อให้นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ 
2 ปีกำรศึกษำ 2560 ทุกคนในสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ไดส้อบและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน
และยกระดับคณุภำพนักเรียนได้อย่ำงแท้จริง   
  2. การสอบข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ให้ตระหนัก
และเห็นควำมส ำคัญของกำรสอบ และคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลำกหลำยของกำรสอบ O-NET โดยมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
เพื่อให้สถำนศึกษำได้ประเมินควำมพร้อมด้ำนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำนักเรียนและยกระดับคณุภำพ
นักเรียน 
  3. การสร้างความเข้มแข็งของระบบการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนำบุคลำกรในกำรยกระดับคณุภำพของ
ผู้เรยีนในกำรทดสอบระดับชำติ O-NET และพัฒนำระบบกำรวดัและประเมินในช้ันเรียนใหม้ีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมแนวทำงกำร
ทดสอบระดับชำติและนำนำชำติ โดยมีเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ คือ เพือ่ให้สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน โดย
กำรน ำผลกำรทดสอบ O-NET ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำไปใช้ และมีผลคะแนนทดสอบ O-NET ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น
จำกปีกำรศึกษำท่ีผำ่นมำ 

 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ในระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภำษำไทย 44.65 50.03 +5.38 42.64 46.36 +3.72 
สังคมศึกษำฯ 48.60 52.45 +3.85 46.24 49.00 +2.76 
ภำษำอังกฤษ 32.42 34.29 +1.87 30.54 31.80 +1.26 
คณิตศำสตร ์ 36.35 34.31 - 2.04 32.40 29.31 - 3.09 
วิทยำศำสตร ์ 40.97 37.88 - 3.09 37.63 34.99 - 2.64 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 40.60 41.79 +1.19 37.89 38.29 +0.40 
   

 จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 มีผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จ ำนวน 3 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ ส่วนผล
คะแนนเฉลี่ยลดลง จ ำนวน 2 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ 
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คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
ในระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558– 2559 

  
 จำกตำรำงพบว่ำ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ 
เปรียบเทยีบปีกำรศึกษำ 2558 – 2559 มผีลคะแนนเฉลี่ยเพิม่ขึ้น จ ำนวน 2 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ส่วนผลคะแนนเฉลี่ยลดลง จ ำนวน 3 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ สังคมศึกษำ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร ์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ ประเทศ 

ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภำษำไทย 50.79 54.54 +3.75 49.36 52.29 +2.93 
สังคมศึกษำฯ 40.72 37.15 - 3.57 39.70 35.89 - 3.81 
ภำษำอังกฤษ 25.08 27.45 +2.37 24.98 27.76 +2.78 
คณิตศำสตร ์ 27.41 26.04 -1.37 26.59 24.88 -1.71 
วิทยำศำสตร ์ 34.30 33.05 -1.25 33.40 31.62 -1.78 

เฉลี่ย 5 วิชาหลัก 35.65 35.64 -0.01 34.80 34.48 -0.32 
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นโยบายท่ี 12 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 ได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สำมำรถขับเคลื่อนงำนตำมโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ด้ำนกำรสร้ำง
จิตส ำนึกกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสียและมลพิษทำงอำกำศ ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดีมำก และระดับ
ยอดเยี่ยม ตลอดจนกำรให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนในสังกัดมีจิตส ำนึก และองค์ควำมรู้ถึงแนวทำงกำร
จัดกำรขยะ น้ ำ น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ พลังงำนและอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  1. กำรประชำสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีกำรคัดแยกและจัดกำรขยะในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนใน
สังกัดทั้ง 59 โรงเรียน 
  2. ประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) แก่ครูผู้รับผิดชอบจ ำนวน 
59 คน และนักเรียนแกนน ำนักเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 118 คน ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัด
เชียงรำย    
  3. ด ำเนินกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึก จิตสำธำรณะรักษ์หวงแหนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนแกนน ำ           
ณ ศูนย์ศุภนมิิตเพื่อกำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย และ บริษัท ดอยค ำผลิตภัณฑ์อำหำร จ ำกัด 
  4. ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 โดยมี
กิจกรรมที่ส ำคัญและกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

4.1  กำรสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำในท่ีประชุมผู้บริหำรประจ ำเดือน 
4.2  ประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น แผ่นผับ เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำและโรงเรียน ป้ำยประชำสัมพันธ์ในโรงเรียน 
   4.3 สนับสนุนอุปกรณ์กำรคัดแยกขยะ 4 ประเภทให้โรงเรียนในสังกัด 

4.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ  โดยกำรช้ีแจงผู้บริหำร ครู
ผู้รับผิดชอบและเจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง , จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำรแนวทำงหรือคู่มือกำรด ำเนินงำน , ให้โรงเรียนด ำเนินกำร
ส่งแบบประเมินตนเอง กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย และมลพิษทำงอำกำศ และกำรสนับสนุนให้โรงเรียนบูรณำกำร
กิจกรรมด้ำนสร้ำงวินัยและกำรจัดกำรขยะในทุกกลุ่มสำระวิชำ หรือกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ของโรงเรียน 

5. นิเทศ ติดตำม ประเมินผล และสรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 36 โดยให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดสู่ควำมเป็นโรงเรียนมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ด้ำนกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ พร้อมทั้งแนบหลักฐำน เอกสำรและรูปถ่ำย
ประกอบกำรรำยงำน 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนปลอดขยะ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงำนเข้ำร่วมคัดเลือก จ ำนวน 18 ผลงำน โดยมีผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 

รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเชียงของวิทยำคม 
รำงวัลผลงำนดีเด่น จ ำนวน 15 รำงวัล ได้แก่ 

1. โรงเรียนห้วยสักวิทยำคม  8.   โรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 2 
2. โรงเรียนแม่สรวยวิทยำคม  9.   โรงเรียนเวียงป่ำเป้ำวิทยำคม    
3. โรงเรียนเชียงแสนวิทยำคม  10. โรงเรียนวัดถ้ ำปลำวิทยำคม 
4. โรงเรียนสันติคีรีวิทยำคม  11. โรงเรียนจันจว้ำวิทยำคม 
5. โรงเรียนยำงฮอมวิทยำคม  12. โรงเรียนปล้องวิทยำคม 
6. โรงเรียนห้วยซ้อวิทยำคม  13. โรงเรียนแม่ใจวิทยำคม 
7. โรงเรียนเชียงค ำวิทยำคม  14. โรงเรียนปงรัชดำภิเษก 
15. โรงเรียนขุนควรวิทยำคม 

  7. จัดท ำหนังสือเรื่องเล่ำควำมส ำเร็จ (Success Story) โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทำงหรือแบบอย่ำงในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร โรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) 
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ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 36 และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 59 โรงเรียน ได้รับกำรกระตุ้น รณรงค์ 
สร้ำงจิตส ำนึก ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงกำรจัดกำรขยะ น้ ำ น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ พลังงำนและอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำง 
และได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมศึกษำให้แก่โรงเรียนในสังกัด ท ำให้โรงเรียนในสังกัดมี
กำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำ น้ ำเสีย มลพิษทำงอำกำศ พลังงำนและอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ยั่งยืน ปริมำณขยะลดลง สำมำรถประหยัดงบประมำณที่ใช้ในกำรก ำจัดขยะ ลดกำรสิ้นเปลืองพลังงำนและทรัพยำกร ด้วยกำรน ำวัสดุ
เหลือใช้ไป Recycle และ ReUse ช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมและลดกำรเกิดมลพิษ  
ผลส าเร็จเชิงประจักษ์ 
 1. โรงเรียนเชียงของวิทยำคม ได้รับรำงวัลเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ สำขำทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ จำกกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 2. โรงเรียนขุนควรวิทยำคม ได้รับรำงวัลรับรองมำตรฐำนโรงเรียนส่งเสรมิสุขภำพระดับเพชรจำกกรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข ปี 2557 2558 2559 และ 2560  

3. โรงเรียนบ้ำนแซววิทยำคม ได้รบัรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด “Waste Less Live” ลดใช้ ลดขยะ จังหวัดเชียงรำย 
ประจ ำปี 2560 โรงเรยีนระดับมธัยมศึกษำ จำกจังหวัดเชียงรำย 
 4. โรงเรียนพญำเม็งรำย ไดร้ับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวด “Waste Less Live” ลดใช้ ลดขยะ จังหวดั
เชียงรำย ประจ ำปี 2560 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ จำกจังหวัดเชียงรำย 
 5. โรงเรียนแมส่รวยวิทยำคม ได้รบัรำงวัลชมเชย กำรประกวด “Waste Less Live” ลดใช้ ลดขยะ จังหวัดเชียงรำย 
ประจ ำปี 2560 โรงเรยีนระดับมธัยมศึกษำ จำกจังหวัดเชียงรำย 
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