
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  

------------ 
 ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น. ) มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้กำหนดให้มีการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผล
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  2562  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ี
กำหนดจึงขอประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ดังต่อไปนี้ 
 

       1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1.1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ประธานท่ีปรึกษา 

 1.2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รองประธานท่ีปรึกษา  
 1.3. ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต      ท่ีปรึกษา  

1.4. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.26      ท่ีปรึกษา 
1.5. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26     ท่ีปรึกษา 
 

2. คณะกรรมการกำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา    
    มีหน้าท่ีจัดทำแผนงาน ปฏิทิน และเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   

และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ของผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ประกอบด้วย 
 ทีมที่ 1 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขต 
เจริญราชเดช  รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนสารคามพิทยาคม  โรงเรียนมหาวิชานุกูล  โรงเรียน 
กุดรังประชาสรรค์ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์  ประกอบด้วย 

1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประธานกรรมการ 
2. นายเทพโกศล  มูลไธสง ประธานสหวิทยาเขต 6  กรรมการ 
3. นางคณาพร  เทียมกลาง ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
4. นางนวพรรด์ิ  นามพุทธา ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
5. นายวิทยา  ศรีพันชาติ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล กรรมการ 
6. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

.../ทีมท่ี ๒ 
  

 
 



   ทีมที่ 2 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตตักสิลา  
รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ โรงเรียนแกดำ 
วิทยาคาร โรงเรียนมิตรภาพ  ประกอบด้วย 

1. นายเชาว์วัศ  ปัดสำราญ ประธานสหวิทยาเขต 5  ประธานกรรมการ 
2. นายประสิทธิ์  ชาญศิริ  ก.ต.ป.น.                         กรรมการ 
3. นางกุสุมา  โอษะคลัง           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
4. นางเอมอร  จันทนนตร ี ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5. นางรุจาภา  อรรถเวทิน ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
ทีมที่ 3  กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตบรบือ    

รวม 7 โรงเรียนคือ โรงเรียนบรบือ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โรงเรียนโนนแดง
วิทยาคม โรงเรียนยางวิทยาคม โรงเรียนโนนราษีวทิยา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร ประกอบด้วย   

1. นายมณูญ  เพชรมีแก้ว ประธานสหวิทยาเขต 4  ประธานกรรมการ 
2. นายสุรเชษฐ์  ช่างถม  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
3. นายเสนอ  เวียงบาล  ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี  กรรมการ 
4. นางชุติมา  นามศรีอุ่น  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการ 
5. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
6. นางรุ่งฤทัย  รัตนคุณศาสน์ ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมที่ 4 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตพุทธมณฑล
เทพปทุม  รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียนดงใหญว่ิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนประชา
พัฒนา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประกอบด้วย 

1. นายสมทรัพย์  ภูโสดา ประธานสหวิทยาเขต 3  ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี  รัตนธรรม  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
3. นางบุญชู  โคตรบรรเทา ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน กรรมการ 
4. นายอภิชาต  เข็มพิลา  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
5. นางอรชุมา  ด้วงช้าง   ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 

 ทีมที่ 5 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตสารคามใต้  
รวม 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนพยัฆภูมิวิทยาคาร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โรงเรียนปอพานพิทยาคม  
รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาภูพิทยาคม โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ประกอบด้วย 

1. นายทองสุข  มาตย์คำมี รก.ผอ.สพม. 26   ประธานกรรมการ 
2. นายบุญสงค์  อรรคฮาตสี ประธานสหวิทยาเขต 2  กรรมการ 
3. นางพิศมัย  จำนงพิศ  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
4. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
5. นางสาวธนาภา  บุญครอบ ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

.../ทีมท่ี ๖ 
  



ทีมที่ 6 กำกับ  ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  สหวิทยาเขตสะดืออีสาน  
รวม 8  โรงเรียนคือ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค์ โรงเรียน 
โพนงามพิทยานุกูล โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร โรงเรียน 
กู่ทองพิทยาคม ประกอบด้วย 
 1. นายนิพนธ์  ยศดา  ประธานสหวิทยาเขต 1  ประธานกรรมการ 

2. นายศักดา  สวัสด์ิสละ  ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
3. นายเหรียญชัย  ม่วงคลา ก.ต.ป.น.   กรรมการ 
4. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ กรรมการ 
5. นางดวงใจ  จำปาทอง  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
6. นางกรนนัท์  วรรณทวี  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้การ 
ดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข   
 

                    ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี         กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ปฏิทินการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

  ปีการศึกษา 2562 
 

วันที ่ สถานที่ (เช้า) 
09.00 น.–12.00น. 

สถานที ่(บ่าย) 
13.00 น.–16.00 น. 

ผู้นิเทศ เร่ืองที่กำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

16 
มี.ค.
2563 

มหาวิชานุกูล มหาชัยพิทยาคาร ทีมท่ี 1 1. ด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนกำหนด 
1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 
1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดี
งามของไทย 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษามรีะบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
3.2 สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

กันทรวิชัย เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ทีมท่ี 2 
บรบือวิทยาคาร โนนแดงวิทยาคม ทีมท่ี 3 
วาปีปทุม ประชาพัฒนา ทีมท่ี 4 
พยัคฆภูมิวิทยาคาร นาภูพิทยาคม ทีมท่ี 5 
เชียงยืนพิทยาคม ช่ืนชมพิทยาคาร ทีมท่ี 6 

17 
มี.ค.
2563 

นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังประชาสรรค์ ทีมท่ี 1 
แกดำวิทยาคาร มิตรภาพ ทีมท่ี 2 
บรบือ โนนราษีวิทยา ทีมท่ี 3 
นาดูนประชาสรรพ์ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ทีมท่ี 4 
นาเชือกพิทยาสรรค์ มัธยมยางสีสุราช ทีมท่ี 5 
กู่ทองพิทยาคม โพนงามพิทยานุกูล ทีมท่ี 6 

18 
มี.ค.
2563 

สารคามพิทยาคม สารคามพิทยาคม ทีมท่ี 1 
ผดุงนารี ผดุงนารี ทีมท่ี 2 
ยางวิทยาคม หนองม่วงวิทยาคาร ทีมท่ี 3 
ดงใหญ่วิทยาคมฯ ดงใหญ่วิทยาคมฯ ทีมท่ี 4 
ปอพานพิทยาคมฯ ปอพานพิทยาคมฯ ทีมท่ี 5 
เขวาไร่ศึกษา วังยาวศึกษาวิทย ์ ทีมท่ี 6 

19 
มี.ค.
2563 

เหล่ายาววิทยาคาร เหล่ายาววิทยาคาร ทีมท่ี 3 
โกสุมวิทยาสรรค์ เข่ือนพิทยาสรรค์ ทีมท่ี 6 

 

หมายเหตุ   ตารางนี้อาจปรับได้ตามความเหมาะสม 
 
 
  



แบบประเมินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562-2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 

 

จุดเน้น ตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอย 
1. ด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย 
     ท่ีโรงเรียนกำหนด 

1.1.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียน 3 ข้ึนไป แต่ละกลุ่มสาระ 
1.1.2 ร้อยละของการเพิ่ม O-NET แต่ละกลุ่มสาระ 
1.1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาการอ่าน เขียนสื่อความ  
1.1.4 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.1.5 ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาการคิดข้ันสูง ระดับดีข้ึนไป 
1.1.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีพัฒนาสมรรถนะสำคัญระดับดีข้ึนไป 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       รายงานโครงการ/กิจกรรม       
สารสนเทศ O-NET                  รายงานโครงการ/กิจกรรม       
สารสนเทศวิชาการ                  รายงานโครงการ/กิจกรรม       
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน       
สารสนเทศการคิดข้ันสูง            รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน       
สารสนเทศสมรรถนะสำคัญ        รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน                 

1.2 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะชีวิต  
     มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข 

1.2.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับดีข้ึนไป 
1.2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะชีวติ 
1.2.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกิจกรรม 
       บูรณาการ 

สรุปคุณลักษณะอนัพึงประสงค์    รายงานโครงการ/กิจกรรม 
สารสนเทศทักษะชีวิตผู้เรียน       รายงานโครงการ/กิจกรรม 
สารสนเทศการช่วยเหลือนักเรียน รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน                     

1.3 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ 
     ทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบน 
     พื้นฐานของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณ ี
     ท่ีดีงามของไทย 

1.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีการพัฒนาทักษะอาชีพ 
1.3.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการแนะแนวอาชีพ/ศึกษาต่อ 
1.3.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม 
1.3.4 ร้อยละของนักเรียนร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม 
        ประเพณีความเป็นท้องถ่ินของไทย 

สรุปนักเรียนท่ีมีทักษะอาชีพ       รายงานโครงการ/กิจกรรม/ชิ้นงาน                           
สารสนเทศการแนะแนว            รายงานโครงการ/กิจกรรม    
สารสนเทศด้านพหุวัฒนธรรม      รายงานโครงการ/กิจกรรม 
สรุปการสืบสนความเป็นไทย       รายงานโครงการ/กิจกรรม                                                       

  



แบบประเมินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2562-2563 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 

 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม  
     จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 

2.1.1 ร้อยละของครูท่ีมวีินัย คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.2 ร้อยละของครูท่ีมจีรรยาบรรณวิชาชีพ 

สารสนเทศครู    รายงานการประเมินประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ 
สารสนเทศครู    แฟ้มพัฒนางานครู 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  
     ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
     การปฏิบัติงานและมาตรฐานตำแหน่ง 

2.2.1 ร้อยละของครูท่ีขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ชัน้เรียน  
       (ตามบริบท) 
2.2.2 ร้อยละของครูท่ีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active  
        Learning เชิงบูรณาการ (STEAM/MCMK/DLIT/ICT/ 
        ทักษะอาชีพ) 
2.2.3 ร้อยละของครูพัฒนาระบบงานรองรับการประเมิน (บูรณาการ) 

สารสนเทศครู    แผนจัดการเรียนรู้   รายงานโครงการ/กิจกรรม   
                                                     
สารสนเทศครู    แผนจัดการเรียนรู้   รายงานโครงการ/กิจกรรม  
ผลงานนักเรียน   โล่/รางวัล                                           
 
แฟ้มงาน 13 ตัวชี้วัด  รายงานโครงการ/กิจกรรม  โล่/รางวัล     
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายงานประเมินขอข้ึนเงินเดือน                                                                                      

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ี 
     เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 

3.2 สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
     เขต 26 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     ได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3.1.1 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีความเข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน 
        ภายใน/ภายนอก 
3.1.2 ร้อยละของโรงเรียนท่ีพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
3.1.3 ร้อยละของโรงเรียนท่ีสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนทางวิชาชีพ 
3.1.4 จำนวนรางวัลท่ีโรงเรียนท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์  
       (ระดับเขต/ระดับภาค/ระดับชาติ) 

ประกาศมาตรฐาน/ค่าเป้าหมาย  คำสั่งแต่งต้ัง  เครื่องมือติดตาม  
SAR  แผนพัฒนา 3-5 ปี แผนปฏิบัติการ     รายงานโครงการ                                                       
แผน/โครงการนิเทศภายใน  คู่มือ/เครื่องมือ  รายงานการนิเทศ                                                       
สารสนเทศ PLC       บันทึกรายงาน PLC    ภาพกจิกรรม PLC  
สารสนเทศเกียรติภูมิโรงเรียน ปีการศึกษา 2561-2562                                              
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 



 


