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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. เหตุผลและความจําเปน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ไดจัดทําความรวมมือกับองคการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) และองคการเพ่ือความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพ่ือจัดทําขอเสนอนโยบายดานการศึกษาของประเทศไทย รายงาน
ผลการศึกษานี้ ไดเสนอแนวทาง สําหรับประเทศไทย ท่ีจะปรับเปลี่ยนสถานการณเพ่ือบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายในการลงทุนดานการศึกษา 4 ดาน ดังนี้  

1) ดานหลักสูตร หลักสูตรใหมควรพัฒนาในสวนของความสอดคลองเชิงทฤษฎี 
ตระหนักถึง การออกแบบหลักสูตรบนพ้ืนฐานของความเขาใจ ชัดเจนตรงกับการเรียนรู มีความ
สอดคลองตอเนื่อง และชี้ชัดของหลักการ สอดคลองกับมาตรฐานระดับสากล มีคําแนะนําท่ีชัดเจนกับ
ครูผูสอน การจัดทําหลักสูตรควรอยูบนพ้ืนฐานของการรับฟงคําแนะนําจากผูมีสวนเก่ียวของ และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง  

2) ดานการประเมินผลผูเรียน เนื่องจากหลักสูตรยังไมสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ
ประเมินผล ท่ีชัดเจน ขอสอบมาตรฐานระดับชาติ ยังไมไดรับการพัฒนาใหสมบูรณแบบ จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งท่ีทําใหเกิดผล เชิงลบตอการศึกษาในภาพกวาง ดังนั้นควรสงเสริมการประเมินผลในระดับ
โรงเรียนซ่ึงเปนหัวใจสําคัญ ของการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังการประเมินผลยอยเพ่ือ
การพัฒนา (Formative Assessment) และการประเมินผลรวบยอดเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
(Summative Assessment) เพ่ือใหเกิดความสมดุลกับ การประเมินผลระดับชาติ (Standardized 
National Assessments) ท้ังควรมีการศึกษาการทดสอบมาตรฐานระดับสากล เชน PISA และ 
TIMSS เพ่ือนํามาพัฒนาการประเมินผลระดับชาติใหเปนสากล  

3) ดานครูและผูบริหารโรงเรียน ควรจัดทํายุทธศาสตรการเตรียมความพรอมครูกอน
เขาสูวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรการผลิตครูและการประเมินผลครู ควรสงเสริมใหครูมี
เวลาปฏิบัติการสอน ในชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน ลดภาระงานอ่ืนๆใหนอยลง และไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีภาวะเปนผูนํา มืออาชีพ  

4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการรางยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เขมแข็ง เพ่ือเปนกลไกใหเกิดความเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีท่ีเสถียร และสามารถ
เชื่อมโยงกับสื่อการจัดการเรียนรูไดอยางดี ครูตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

สําหรับภาพการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนนั้น ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดกําหนดนโยบายดานการศึกษา ดังนี้  
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พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการเรียนรู  

◼ ปลูกฝงคานิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

◼ ปลูกฝงใหเด็กรักและภูมิใจในความเปนไทย รูจักประวัติศาสตรชาติไทย และหนาท่ีความ
เปนพลเมืองท่ีดี  

◼ ยึดเด็กเปนศูนยกลางของการพัฒนา มุงเนนการอานออก เขียนได คิดเปน มองเห็น
อนาคต  

◼ ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นใหมีความตอเนื่องกัน มุงเนนการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา  

◼ ลดจํานวนรายวิชาอยางเหมาะสมกับวัย  
 

ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  

◼ สรางโอกาสใหเขาถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาใหมากข้ึน  

◼ สรางคนเพ่ือสงเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนท่ีของตนเอง  

◼ สรางความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  

◼ สรางโอกาสใหเด็กดอยโอกาสทุกกลุมเขาถึงการจัดบริการการศึกษา  
 

ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  

◼ แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ  
 

พัฒนาคร ู 

◼ สรางกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณคาใหเกิดคุณภาพตอตัวเด็กอยางแทจริง  

◼ สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ผูปกครอง และเด็ก เพ่ือใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข  

◼ วางแผนผลิตและพัฒนาครูอยางเปนระบบ  

◼ แกไขปญหาหนี้สินครู  
 

ผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  

◼ บูรณาการการศึกษาท้ังระบบใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลิตและพัฒนากําลังคน  

◼ ผลิตกําลังคนสายอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สอดรับกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และทองถ่ิน  

◼ ปรับภาพลักษณอาชีวศึกษาใหเปนท่ีนิยม  

◼ ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกําลังคน เนนความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

◼ สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  
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เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

◼ พัฒนากําลังคนใหเปนแรงงานท่ีมีฝมือ สามารถทํางานไดท้ังในและตางประเทศ  

◼ เพ่ิมคุณวุฒิใหกับแรงงานไทย  

◼ พัฒนาความชํานาญในการประกอบอาชีพ การใชเทคโนโลยี และการใชทักษะ
ภาษาตางประเทศ ใหกับกําลังคน  

◼ สงเสริมใหประชาชนเรียนรูภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบาน  
 

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

◼ สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมรวมตัวกันเปนเครือขายและมีสวนรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา  

◼ สงเสริมแหลงการเรียนรูผานแหลงการเรียนรูตางๆ เชน พิพิธภัณฑ  

◼ สงเสริมใหปราชญชุมชนเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรู  
 

สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  

◼ สรางคน สรางสังคม และสรางชาติใหตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2553 ท่ีกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาข้ึน เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจจัดการศึกษา ซ่ึงจะตองดําเนินงานตามภารกิจใหบรรลุ
เปาหมายและไดผลผลิตตามนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการและของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําเปนตองมีการวางแผนเชิงกลยุทธท่ีกําหนดจุดมุงหมายหรือ
ทิศทางองคกรท่ีควรจะเปนไปในระยะเวลา 5 ป และกําหนด กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรม
ในการดําเนินงานแตละปมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2560-2564 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการวางแผนบริหารจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
2.  บริบทท่ัวไป 

     2.1 ขอมูลท่ัวไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีท่ีตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนมหาวิชานุกูล 
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มี
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พ้ืนท่ีรับผิดชอบใหบริการครอบคลุม 13 อําเภอ ไดแก เมืองมหาสารคาม, แกดํา, โกสุมพิสัย, กันทร
วิชัย เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,  พยัคฆภูมิพิสัย, วาปปทุม, นาดูน,  ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม  

 

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด 
 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดขอนแกน 
 

2.2 ขอมูลทางการศึกษา 
2.2.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จําแนกตามขนาด  
 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 19 20 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 8 7 6 
ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน) 4 4 4 
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 4 

รวม 35 35 35 
 (ท่ีมา กลุมนโยบายและแผน สพม. เขต 26 : ขอมูล 10 มิ.ย. 60) 

 

 2.2.2 จํานวนนักเรียนในสังกัด จําแนกตามช้ันเรียน  
 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 6,046 5,978 6,068 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 6,100 5,986 5,855 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 6,541 6,100 5,850 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 5,679 5,645 4,996 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 5,787 5,125 4,927 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 6,141 5,585 4,759 
ปวช.1 49 75 42 
ปวช.2 39 51 73 
ปวช.3 44 34 48 
รวม 36,426 34,579 32,618 

(ท่ีมา กลุมนโยบายและแผน สพม. เขต 26 : ขอมูล 10 มิ.ย. 60) 
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 2.2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ตาม จ 18) 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ผูอํานวยการโรงเรียน  35 33 35 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 61 56 41 
คร ู 1,892 1,804 1,838 
ครูมาชวยราชการ (ตางเขต) 7 6 3 
ครูไปชวยราชการ (ตางเขต) 6 5 7 
พนักงานราชการ (ครูผูสอน) 79 78 69 
ลูกจางประจํา 78 73 64 
รวม 2,151 2,055 2,057 
  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(สนับสนุน) 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ) 27 27 27 
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 37 37 
รวม 64 64 64 

(ท่ีมา กลุมบริหารงานบุคคล สพม. เขต 26 : ขอมูล 10 มิ.ย. 60) 
 

2.2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 1 - 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 4 3 
ศึกษานิเทศก 9 9 9 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 35 36 35 
ลูกจางประจํา 1 1 1 
ลูกจางชั่วคราว 10 9 15 
รวม 58 60 63 

(ท่ีมา กลุมบริหารงานบุคคล สพม. เขต 26 : ขอมูล 10 มิ.ย. 60) 
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2.2.5 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรอยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 จําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปการศึกษา 2560 

 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
เขตพ้ืนท่ี 

S.D คาเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 4,280 100 49.30 12.32 48.29 
คณิตศาสตร 4,280 100 26.61 15.37 26.30 
วิทยาศาสตร 4,273 100 32.69 9.26 32.28 
ภาษาอังกฤษ 4,272 100 29.47 9.30 30.45 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใน 4 สาระ
หลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 49.30 รองลงมาไดแก วิทยาศาสตร  
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 32.69 , 29.47 และ 26.61 ตามลําดับ เม่ือพิจารณา
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยู
ระหวาง 9.26-15.37 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
  ปการศึกษา 2559-2560 
 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

คาเฉลี่ยรอยละ 
ปการศึกษา 2559 

คาเฉลี่ยรอยละ 
ปการศึกษา 2560 

+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ 
ภาษาไทย 47.40 46.36 49.30 48.29 + 1.90 + 1.93 
คณิตศาสตร 30.41 29.31 26.61 26.30 - 3.80 - 3.01 
วิทยาศาสตร 35.60 34.99 32.69 32.28 - 2.91 - 2.71 
ภาษาอังกฤษ 30.71 31.80 29.47 30.45 - 1.24 - 1.35 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ลดลงจากปการศึกษา 2559 จํานวน 3 กลุมสาระการเรียนรู คือ 
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ลดลงรอยละ 3.80, 2.91 และ 1.24 ตามลําดับ และ
สาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.90 
 ในระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระหลัก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ลดลง 3 กลุมสาระการเรียนรู เชนกัน คือ คณิตศาสตร 
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วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละลดลง 3.01 , 2.71 และ 1.35 ตามลําดับ 
สวนสาระการเรยีนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.93 
  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรอยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 6 จําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปการศึกษา 2560 

 

กลุมสาระการเรียนรู จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คาเฉลี่ย 
เขตพ้ืนท่ี 

S.D คาเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 3,786 100 48.91 13.73 49.25 
คณิตศาสตร 3,790 100 21.40 13.16 24.53 
วิทยาศาสตร 3,786 100 27.58 9.54 29.37 
ภาษาอังกฤษ 3,787 100 23.94 9.67 28.31 
สังคมศึกษา 3,787 100 33.65 7.77 34.70 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2560 ใน 5 สาระการเรียนรูหลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 48.91 รองลงมาไดแก 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 33.65 , 27.58 , 23.94 
และ 21.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการกระจายมาก
ทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยูระหวาง 7.77-13.73 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรอยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
  ปการศึกษา 2559-2560 
 
กลุมสาระการ

เรียนรู 
คาเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2559 
คาเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2560 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ 
ภาษาไทย 51.09 52.29 48.91 49.25 - 2.18 - 3.04 
คณิตศาสตร 22.53 24.88 21.40 24.53 - 1.13 - 0.35 
วิทยาศาสตร 30.68 31.62 27.58 29.37 - 3.10 - 2.25 
ภาษาอังกฤษ 24.46 27.76 23.94 28.31 - 0.52 + 0.55 
สังคมศึกษา 35.64 35.89 33.65 34.70 - 1.99 - 1.19 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2560 ใน 5 สาระหลักลดลงจากปการศึกษา 2559 ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู โดยเรียงลําดับการ
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ลดลง ดังนี้ วิทยาศาสตร ลดลงรอยละ 3.10, ภาษาไทย ลดลงรอยละ 2.18, สังคมศึกษา ลดลงรอยละ 
1.99, คณิตศาสตร ลดลงรอยละ 1.33 และภาษาอังกฤษ ลดลงรอยละ 0.52  

ในระดับประเทศ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2560 ใน 5 สาระหลักลดลงจากปการศึกษา 2559 จํานวน 4 กลุมสาระการเรียนรู คือ 
ภาษาไทย, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา และคณิตศาสตร ลดลงรอยละ 3.04, 2.25, 1.19 และ 0.35 
ตามลําดับ และเพ่ิมข้ึน 1 กลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.55 
 

2.2.6 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 
ผลการประเมินตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป 

 
ปงบประมาณ 

 
คะแนนเต็ม 

ผลการประเมินตามกล
ยุทธ(ARS) 

ผลการประเมินตัวช้ีวัด  
4 มิติ 
(KRS) 

ระดับคะแนน ระดับคะแนน 

2556 
2557 
2558 
2559 

5 
5 
5 
5 

3.81446 
4.16020 
3.24315 
4.10459 

3.96536 
4.38420 
3.72577 
4.48988 

 
ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ (มาตรา 44) 
ปงบประมาณ ระดับ ผลการประเมินองคประกอบท่ี 

1 2 3 
2560 ระดบัตองปรับปรุง เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ต่ํากวาเปาหมาย 
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ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2557) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้ ปงบประมาณ 
2559 

คะแนนท่ีไดรับ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ (30%) 27.91 ดีเยี่ยม 
ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีด ี 41.72 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบงชี้ท่ี 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวม 

-  

ตัวบงชี้ท่ี 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

45.70 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
(30%) 

28.50 ดีเยี่ยม 

ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารงานดานวิชาการ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบงชี้ท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ 30.00 ดีมาก 
ตัวบงชี้ท่ี 3 การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล -  
ตัวบงชี้ท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบงชี้ท่ี 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ 37.50 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (40%) 

29.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดง
ความสําเร็จและเปนแบบอยางได 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 15.00 ด ี
ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

25.00 ดีเยี่ยม 

ตัวบงชี้ท่ี 5 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี 6 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีดี 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบงชี้ท่ี 7 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกันและสงเสริมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบงชี้ท่ี 8 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเปนรอยละ 85.41 ดีเยี่ยม 
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2.2.7 การบริหารและการกระจายอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไดกระจายอํานาจในการจัดการดานการศึกษา โดย
แบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ท่ี 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช 

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ 
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค 
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

 

สหวิทยาเขต ท่ี 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนารี 
2. โรงเรียนกันทรวิชัย 

3. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค 
4. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 

5. โรงเรียนมิตรภาพ 

 

สหวิทยาเขต ท่ี 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนยางวิทยาคม 

4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร 

5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

6. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร 

7. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

สหวิทยาเขต ท่ี 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 
1. โรงเรียนวาปปทุม 
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 
5. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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สหวิทยาเขต ท่ี 5 สหวิทยาเขตสารคามใต 
1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

 
สหวิทยาเขต ท่ี 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 

1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 
2. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

3. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 
4. โรงเรียนเขวาไรศึกษา 

5. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย 
6. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

7. โรงเรียนกูทองพิทยาคม 

8. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
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สวนท่ี 2 
การศึกษาสภาพของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดทิศทาง

และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําแผนฯ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมกันทรวิชัย 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT 
Analysis) ซ่ึงมีประเด็นสําคัญท่ีนํามากําหนดทิศทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 

1.ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  
 ใชกรอบแนวคิด 7s ของ McKensey 
Structure (โครงสราง) 

จุดแข็ง จุดออน 
S1. เปนเขตท่ีมีพ้ืนท่ีบริหารจัดการจังหวัดเดียว
S2. โครงสรางบริหารภายในสํานักงานอยาง
ชัดเจน 

W1. อาคารสถานท่ีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 

 
Strategy (กลยุทธ) 

จุดแข็ง จุดออน 
S3. มีการกําหนดกลยุทธและนโยบายระดับเขตท่ี
ชัดเจนสอดคลองกับนโยบายระดับสูง 
S4. การบริหารจดัการแบบมีสวนรวม 

W2. ผลการปฏิบัติงานในบางเรื่องยังไมบรรลุ
เปาหมาย 
 

 
Staff (บุคลากร ทีมงาน) 

จุดแข็ง จุดออน 
S5. บุคลากรมีความ เปนเอกภาพ 
S6. มีการสงเสริม พัฒนา สรางขวัญกําลังใจอยาง
ตอเนื่อง 

W3. จํานวนบุคลากรไมครบตามกรอบ
อัตรากําลัง 
 

 
Style (รูปแบบการบริหาร ผูบริหาร) 

จุดแข็ง จุดออน 
S7. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 
S8. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย 

W4. การพัฒนาคุณภาพยังไมครอบคลุมทุก
ภารกิจตามกรอบงาน 
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System (ระบบ) 

จุดแข็ง จุดออน 
S9. มีการบริหารจัดการดวยระบบ ICT 
S10. มีระบบการคัดกรองและพัฒนา ระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

W5. การดําเนินดานสารสนเทศงานยังไม
สมบูรณ และไมเปนปจจุบัน 
W6. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร 

 
Shared Value (คานิยม) 

จุดแข็ง จุดออน 
S11. บุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมการทํางาน
ท่ีชัดเจน และปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

- 

 
Skill (ทักษะ ความชํานาญ) 

จุดแข็ง จุดออน 
S12. บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 
S13. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

W7.บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการทํางาน
เฉพาะดาน 

 
2.ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 ใชทฤษฎี PESTLE Analysis ของ Francis J. Aguilar 
Politics (นโยบาย การเมือง) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O1. มีนโยบายทวิศึกษาทําใหเกิดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ  
O2. มีนโยบายสนับสนุน ความเสมอภาค และ
โอกาส ในการศึกษา อยางท่ัวถึง 
O3. มีนโยบายสงเสริมคุณภาพผูเรียนตาม
คุณลักษณะ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 สู ไทย
แลนด 4.0 

T1.นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบอย ในบางเรื่อง
ขาดความตอเนื่อง 
 

 
Economy (เศรษฐกิจ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O4.แตละชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย  
 

T2. ผูปกครองสวนมากมีรายไดต่ํา มี
ผลกระทบตอการสนับสนุนการศึกษา 
T3. ผูปกครองสวนหนึ่งไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน 
ไมไดดูแลบุตรดวยตนเอง 
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Social (สังคม) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O5. มีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการดําเนินงาน
ทางการศึกษา  
O6. มีเครือขาย ,แหลงเรียนรู และวิทยากรทองถ่ินท่ี
ใหการสนับสนุนการศึกษา 

T4.คานิยมของผูปกครองในการสงลูกหลาน
เขาศึกษาตอโรงเรียนขนาดใหญ 

 
Technology (เทคโนโลยี) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O7.มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือ ตอ
การพัฒนาคุณภาพท่ีหลากหลาย 

T5.บุคลากรขาดทักษะ ในการใชสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือ 

 
Legal (วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O8.มีความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 
ท่ีเหมือนกัน 

- 

 
Environment (ส่ิงแวดลอม) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O9.มีเครือขายในการ รณรงคแกไข ปองกัน สารเสพ
ติด 

T6.ผูเรียนและบุคลากรบางสวน ยังขาด
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
T7.ชุมชนบางแหงมีความเสี่ยงตอปญหาสิ่งเสพ
ติด 
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 จากการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของคณะกรรมการกําหนดทิศทางและแนวทางในการ
ดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 จะตกอยูใน Star  
 

 
 
3.  กรอบแนวคิดการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
1.1 นอมนําแนวพระราชดําร ิสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา

โชบายดานการศึกษาหรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติ

วิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 

1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 
  2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

2.1 สงเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 
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  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนท่ีชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
2.1 พัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย 
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิด
สรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 

2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ี

นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ 

2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิ
ศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผู
พิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
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2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพอยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
  3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดและการสรางสรรค นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย 
4.0 
  4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลโดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4 การพัฒนาครูท้ังระบบท่ีเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี 
เก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา 

2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทาง
การศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทาง

การศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
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1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
2.1 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับ

เด็กดอยโอกาส ท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมี
เลขประจําตัวประชาชน เปนตน 

2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 

แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐาน

เชื่อมโยงและเขาถึงได 
1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ

พ้ืนท่ี เชน โรงเรียนท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ  
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2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
   2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 
(Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 

2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย 
เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย พัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียนฯลฯ 

2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมี
สวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขา
ศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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สวนท่ี 3  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ทิศทางการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

 
วิสัยทัศน  (Vision) 

เปนองคกรท่ีบริหารจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สูความเปนสากล บนพ้ืนฐาน
ของความเปนไทย 
พันธกิจ  (Mission)  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมี
คุณภาพ 

2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร 
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
เปาประสงค  (Goal) 

1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ี
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เนนการทํางานแบบบูรณาการ มี
เครือขายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบสูสถานศึกษา 

6. มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลย ีและระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ 

7. มีงานวิจัยท่ีสามารถนาผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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คานิยม (Value) :  
“SESAO26” (Secondary Educational Service Area Office 26) 
S = Service mind 
E = Effectiveness 
S = Smart 
A = Accountability 
O = Opportunity 
2 = Two Ways Communication 
6 = Six Networks 

จิตบริการ 
ทํางานมุงประสิทธิผล 
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได 
สรางโอกาสสูความสําเร็จ 
สื่อสารสองทาง 
การบริหารจดัการแบบกระจายอํานาจและ
รวมมือกันเปน 6 สหวิทยาเขต 

 
ยุทธศาสตร 
 จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงกําหนดยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2561 จํานวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทาง

การศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา 
 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

1. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

1.1 นอมนําแนวพระราชดําร ิสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายดานการศึกษาหรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติ
วิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
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1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 
  2. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

2.1 สงเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียน ท่ีเอ้ือตอการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนท่ีชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรูให
สอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานนําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 
2.1 พัฒนาผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย 
2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน 
2.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิด
สรางสรรค ในทุกกลุมสาระการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน 

2.5 สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
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2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร และจิตวิทยาศาสตร 
2.7 สนับสนนุการผลิต จัดหา และใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ี

นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็ม
ศักยภาพ 

2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิ
ศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผู
พิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

2.10 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพอยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
  3. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

3.2 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
3.3 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดและการสรางสรรค นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม สอดคลองกับประเทศไทย 
4.0 
  4. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลโดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4 การพัฒนาครูท้ังระบบท่ีเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี 
เก่ียวของ ดังนี้ 
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2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา 

2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทาง
การศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทาง

การศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม

ความประพฤตินักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

2.1 ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับ
เด็กดอยโอกาส ท่ีไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กตางดาว เด็กไทยท่ีไมมี
เลขประจําตัวประชาชน เปนตน 

2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง เชน การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 

แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพ่ือการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
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1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐาน
เชื่อมโยงและเขาถึงได 

1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนท่ี เชน โรงเรียนท่ีประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนหองเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 
1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคคณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ  
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

   2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน 
(Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 

2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย 
เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย พัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขต 
กลุมโรงเรียนฯลฯ 

2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่อง และยั่งยืน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.1 สงเสริม สนับสนนุผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมี
สวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขา
ศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนิน
งานท่ี
ผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับ 
ผิดชอบ ป 

2560 
ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. รอยละ 100 ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” 
มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางยั่งยืน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 กลุม
นิเทศฯ 

2. รอยละ 100 ของสถานศึกษา 
ปลูกฝงและเสริมสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นโยบาย
และ
แผน 
-กลุม
นิเทศฯ 
-กลุม
สงเสริม
ฯ 

3. รอยละ 100 ของผูเรียนมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร
และความเปนพลเมือง 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นิเทศฯ 
-กลุม
สงเสริม
ฯ 

4. รอยละ 100 ของผูเรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงคตามหลักสูตร และ
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นิเทศฯ 
-กลุม
สงเสริม
ฯ 

5. รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 กลุม
นิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

6. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดการเรียนรู
สอดคลองกับหลักสูตร ตาม
ความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน 
ทองถ่ิน และสังคม 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

7. รอยละ 80 ของผูเรียน
ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ  

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

8. รอยละ 80 ของ
สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนอยางนอย 
1 ภาษา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

9. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผล ท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

10. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
สงเสริมรักการอาน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

11. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-
Net ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไปใน
แตละกลุมสาระมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

12. รอยละ 70 ของผูเรียนมี
ทักษะการคิด วิเคราะห คิด
แกปญหา และคิดสรางสรรค
จากการเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

13. รอยละ 100 ของผูเรียน
มีสมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

14. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาปลูกฝงทักษะ
กระบวนการวทิยาศาสตร
และจิตวิทยาศาสตรใหกับ
นักเรียน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

15. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษา ผลิต จัดหาและ
ใชสื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
หองสมุดและแหลงเรียนรู 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

16. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะ
อาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุม
สงเสริมฯ 

17. รอยละ 100 ของผูเรียน
ท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
และผูมีความสามารถพิเศษ) 
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

18. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

19. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 
(Programme for 
International Student 
Assessment) สูงข้ึน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

20. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนสู
ความเปนเลิศในดานตางๆ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุม
สงเสริมฯ 
 

21. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มี
นวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
สอดคลองกับประเทศไทย 
4.0 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

22 รอยละ 80 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

23. รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
วิจัยในชัน้เรียนและนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู 
การวัดประเมินผล 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

24. รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขารับ
การพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที
ทันสมัย 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุม
นโยบาย
และแผน 
-กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

25. รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
 

26. รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มีแผนอัตรากําลังในการสรร
หาและบรรจุแตงตั้งตรง
ความตองการของ
สถานศึกษา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
 

27. รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มีระบบการประเมินและการ
พัฒนาครูผูชวย 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

28. รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุม
อํานวยการ 

29. รอยละ 100 ของประชา
การวัยเรียนภาคบังคับไดรับ
โอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

30. รอยละ 90 ของ
ประชากรวัยเรียนไดรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับ
โอกาสในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

31. รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

32. รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพในระบบสงเสริม
ความประพฤตินักเรียน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

33. รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศัก
ภาพในระบบคุมครอง
นักเรียน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

34. รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการพัฒนาเต็มตามศัก
ภาพในการสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคม 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

35. รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการสนับสนุน สงเสริม
การจัดการศึกษาท่ีเหมาะ 
เต็มตามศักยภาพ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

36. รอยละ 100 ของผูเรียน
ไดรับการสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาอยางท่ัวถึง 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นโยบาย
และแผน 
 

37. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับจัด
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
การสรางจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและนอมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

38. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู 
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
ดีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
 

39. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
เครือขายความรวมมือกับ
ภาคสวนตาง ๆ ในการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 
เครือขายข้ึนไป 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
สงเสริมฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

40. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับใชจาย
งบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
การเงินฯ 
-กลุม
นโยบาย
และแผน 
-หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

41. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับจัดทํา
แผนการใชจายงบประมาณ
สอดคลองแนวทางการ
ดําเนินงาน โครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษา ตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นโยบาย
และแผน 
 

42. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับไดรับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นโยบาย
และแผน 
 

43. รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผล 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

44. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมีการยก
ยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน 
องคคณะบุคคลและบุคลากร
ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุมนิเทศฯ 
 

45. รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมอยาง
เขมแข็ง 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -ทุกกลุม  

46. รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบูรณา
การจัดการศึกษา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
นโยบาย
และแผน 

47. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
เครือขายสรางความเขมแข็ง
ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย 1 
เครือขายข้ึนไป 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -ทุกกลุม  

48. รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีการสราง
ความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมดวย
พลังประชารัฐ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุม
นโยบาย
และแผน 
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ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

49. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับสงเสริม 
สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน 
สังคมและสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใน สราง
ความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
กํากับดูแล ตลอดจนการมี
สวนรวมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -ทุกกลุม  

50. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมีการ
ประสานขอมูลกับสถาบัน 
หรือหนวยงานทางการศึกษา
ในการคัดเลือกผูเรียนเขา
ศึกษาตอดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุม
สงเสริมฯ  
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สรุป แผน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 

ยุทธศาสตร สพฐ. จํานวนโครงการ งบประมาณ ป 2560-
2564 ปละ (บาท) 

รวมงบประมาณ 5 ป 
(บาท) 

1.การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคง 

4 120,000 600,000 

2.พัฒนาคุณภาพผูเรียนและ
สงเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

9 1,286,000 6,430,000 

3.สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 2,222,000 11,100,000 

4.ขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

10 1,090,000 5,450,000 

5.จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

3 550,000 2,750,000 

6.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสงเสริมการมี
สวนรวม 

17 1,770,000 8,850,000 

รวม 49 7,038,000 35,180,000 
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รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีการบูร
ณาการ “ศาสตร
พระราชา” มาใชใน
การจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางยั่งยืน 

เสรมิสรางการศึกษา
นอมนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนา
ผูเรยีนอยางยั่งยืน 

100 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมนิเทศฯ ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษา ปลูกฝง
และเสรมิสรางวิถี
ประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการ
ทุจริตคอรัปช่ัน และ
ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

ใหความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและความรับผดิ
ทางละเมดิของ
เจาหนาท่ีในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

100 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนมีความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ผาน
หลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู
ประวัติศาสตรและ
ความเปนพลเมือง 

สภานักเรียนไทย 100 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คณุลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
หลักสตูร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

การเสริมสรางคณุธรรม
จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

100 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  120,000 120,000 120,000 120,000 120,000   
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษานํา
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไปสูการปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

100 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมนิเทศฯ 
 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัดการ
เรียนรูสอดคลองกับ
หลักสตูร ตามความ
จําเปนและความ
ตองการของผูเรียน 
ชุมชน ทองถ่ิน และ
สังคม 

พัฒนาหลักสตูรท่ีเนน
ทักษะอาชีพเพ่ือการมี
งานทํา หลักสูตรระยะ
สั้น 

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุม
สงเสริมฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 80 ของผูเรยีน
ผานเกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการ
ใชภาษาอังกฤษ  
 

สงเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโรงเรยีน
ในสังกัด 

100 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 กลุมนิเทศฯ 
 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีระบบ
การวัดและประเมินผล 
ท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

การพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรูสูการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

100 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมนิเทศฯ 
 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมสงเสริมรักการ
อาน 

สงเสริมพัฒนาการอาน 
การเขียน และสราง
นิสัยรักการอาน 

100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมนิเทศฯ 
 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 70 ของผูเรยีน
มีทักษะการคิด 
วิเคราะห คดิแกปญหา 
และคิดสรางสรรคจาก
การเรยีนรูผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษา 

100 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุมนิเทศฯ 
 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาสงเสรมิ
การพัฒนาศักยภาพ
ผูเรยีนสูความเปนเลิศ
ในดานตางๆ 

พัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการนักเรียน
ผานกระบวนการ
แขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาสงเสรมิ
การพัฒนาศักยภาพ
ผูเรยีนสูความเปนเลิศ
ในดานตางๆ 

ประกวดโครงงาน
นักเรียนคัดเลือกเปน
ตัวแทนจังหวัด และ
ตัวแทนเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ชิง
ทุนการศึกษามูลนิธิ
เปรม ตณิสูลานนท 

100 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาคุณภาพ
ผูเรยีน และ
สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือ
สรางขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน 

รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาสงเสรมิ
การพัฒนาศักยภาพ
ผูเรยีนสูความเปนเลิศ
ในดานตางๆ 

การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ประจําปการศึกษา 

100 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  1,286,000 1,286,000 1,286,000 1,286,000 1,286,000   
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

พัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ใหเกิดประสิทธิผลตาม
จุดเนนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
(จุดเนนท่ี 4, 6 – 15) 

- 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุมนิเทศฯ 
-
ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

การพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

100 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

พัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

100 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

สงเสริมความกาวหนา
ของครูใหมีวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึน 

100 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีแผน
อัตรากําลังในการสรร
หาและบรรจุแตงตั้ง
ตรงความตองการของ
สถานศึกษา 

สรรหาบุคลากรใน
สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

100 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีระบบการ
ประเมินและการ
พัฒนาครูผูชวย 

การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา/การเลื่อนข้ัน
คาจาง และการเลื่อน
คาตอบแทน 

100 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุม
บริหารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000   
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ประชาการวัยเรียน
ภาคบังคับไดรับโอกาส
ในการเขารับบริการ
ทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

การรับนักเรียน 100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 
 

การสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการ
เรียนรูบูรณาการ DLIT 
& ICT ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมนิเทศฯ ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 
 

พัฒนาเครือขายระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรยีน 

100 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน 
 

พัฒนาศักยภาพการ
ดําเนินงานแนะแนว
และการใหคําปรึกษา 

100 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
 

สงเสริมใหโอกาส
ทางการศึกษาอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ ลด
อัตราผูเรียนออก
กลางคัน 

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
 

การจัดคายทักษะชีวิต 
“รวมพลังเด็กและ
เยาวชนตานภัยยาเสพ
ติด” 

100 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
 

พัฒนาเครือขาย
เจาหนาท่ีสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
 

ฝกอบรมลูกเสือตานภยั
ยาเสพตดิ 

100 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพใน
ระบบสงเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
 

การแขงขันมหกรรม
กีฬามัธยมศึกษาตานยา
เสพติด 

100 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

รอยละ 100 ของ
ผูเรยีนไดรับการพัฒนา
เต็มตามศักภาพในการ
สรางภมูิคุมกันทาง
สังคม 

การดําเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและ
อบายมุข 

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000   
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จัดการศึกษา
เพ่ือเสรมิสราง
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับจดั
กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มคีุณธรรม 
จริยธรรมและนอมนํา
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในสังกัด 

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

จัดการศึกษา
เพ่ือเสรมิสราง
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับจดั
กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มคีุณธรรม 
จริยธรรมและนอมนํา
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการปลอดขยะ สู
โรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมศึกษา ดาน
การจัดการขยะ 

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

จัดการศึกษา
เพ่ือเสรมิสราง
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับจดั
กิจกรรมสงเสริม 
สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม มคีุณธรรม 
จริยธรรมและนอมนํา
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาประสิทธิภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ใหเกิดประสิทธิผลตาม
จุดเนน ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
(จุดเนนท่ี 1, 2, 3, 5) 

100 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุม
นโยบายและ
แผน 
-
ผูอํานวยการ
สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี 
 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  550,000 550,000 550,000 550,000 550,000   
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับใช
จายงบประมาณเพ่ือ
การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการ
กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

ตรวจสอบภายในเพ่ือ
สรางความเขมแข็งใน
การบริหารภาครัฐแนว
ใหมปงบประมาณ 
2561 

100 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับใช
จายงบประมาณเพ่ือ
การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการ
กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาของโรงเรยีน
เชิงบูรณาการ 

100 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมนิเทศฯ ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับใช
จายงบประมาณเพ่ือ
การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการ
กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พ.ร.บ. การจดัซื้อจัด
จางและการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

100 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับใช
จายงบประมาณเพ่ือ
การบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการ
กํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

การจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานประจําป 

100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุม
นโยบายและ
แผน 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับ
จัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณสอดคลอง
แนวทางการ
ดําเนินงาน โครงการ
สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษา 
ตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 

100 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุม
นโยบายและ
แผน 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัเก็บ
ขอมูลนักเรยีน
รายบุคคล 

100 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุม
นโยบายและ
แผน 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

เสรมิสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบ
การควบคุมภายใน 

100 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุม
อํานวยการ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการเขต
พ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

100 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุม
อํานวยการ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

เสรมิสรางประสิทธิภาพ
การทํางานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

100 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุม
อํานวยการ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผล 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
ยกยองเชิดชูเกียรติ
หนวยงานและผูมี
ผลงานดเีดนประสบ
ผลสําเร็จ เปนท่ี
ประจักษสูความเปน
เลิศ 

100 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 กลุมนิเทศฯ ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีการ
บริหารจดัการแบบมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง 

การติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการสํานักงาน 

100 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุม
นโยบายและ
แผน 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีการ
บริหารจดัการแบบมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง 

สพม. เขต 26 พบเพ่ือน
คร ู

100 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -กลุมนิเทศฯ 
-
ผูอํานวยการ
เขตพ้ืนท่ี 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีการ
บริหารจดัการแบบมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง 

การประชุมผูบรหิาร
สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

100 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 -กลุม
อํานวยการ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามีการ
บริหารจดัการแบบมี
สวนรวมอยางเขมแข็ง 

วันสําคัญตางๆ 100 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุม
อํานวยการ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
เครือขายสรางความ
เขมแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย 1 
เครือขายข้ึนไป 

เสรมิสรางศักยภาพ
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

100 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -กลุมนิเทศฯ ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
เครือขายสรางความ
เขมแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอยางนอย 1 
เครือขายข้ึนไป 

พัฒนาศักยภาพ
เครือขาย
ประชาสมัพันธ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

100 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุม
อํานวยการ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
และสงเสรมิการ
มีสวนรวม 
 

รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมี
การประสานขอมลูกับ
สถาบัน หรือหนวยงาน
ทางการศึกษาในการ
คัดเลือกผูเรยีนเขา
ศึกษาตอดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 

สงเสริมนักเรียนผูมี
คุณธรรม จรยิธรรม
และบําเพ็ญประโยชน
เขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม (โครงการ
เด็กดีมีท่ีเรียน) 

100 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุมสงเสรมิ
ฯ 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  1,770,000 1,770,000 1,770,000 1,770,000 1,770,000   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
สวนท่ี 4 

การบริหารแผนสูความสําเร็จ 

 การนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 – 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 26  ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ท่ีจะสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชือ่มโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีปจจัย
โดยนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือใหประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนํา ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําพาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียนใหสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามกลยุทธและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนด โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. มีการบริหารจัดการท่ีมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ มีการควบคุม
และประเมินผลอยางเปนระบบ 
 3. มีการคัดเลือกตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธ และจุดเนนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสนองตอความตองการ จําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ป 
 4. มีการสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธและแนวทางการพัฒนาใหบุคลากรในสังกัด 
ทุกระดับไดรับรู เขาใจตรงกัน และตระหนักถึงการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 5. มีการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติระดับสถานศึกษาอยางจริงจัง กํากับ ติดตามและนิเทศ อยาง
ตอเนื่อง โดยทํางานเปนทีม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใชมาตรการจูงใจท้ังเชิงบวก และลบอยาง
เหมาะสม 
 6. ยึดการปฏิบัติงาน มุงเนนใหมีจิตบริการบริหารจัดการท่ีดี พัฒนาตนเองเปนบุคคลแหงการเรียนรู
และมุงสูความเปนเลิศ 
 7. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล กําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน 
 8. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

9. มีการประเมินผลสําเร็จของโครงการและผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พรอมท้ังรายงานตอสาธารณชน 
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
                                                  ท่ี  90/2561 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2564 

................................................... 
  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2564  ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และยุทธศาสตรจังหวัด  
   ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2564 ดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ทิศทางและแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-
2564 ประกอบดวย 
 1. นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก  ผอ. สพม. เขต 26   ประธาน 
 2. นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม    รอง ผ.อ. สพม. เขต 26        รองประธานและกรรมการ 
     3. นายทองสุข  มาตยคํามี  รอง ผ.อ. สพม. เขต 26        รองประธานและกรรมการ 
 4. นางเบญจมาศ  ฦๅชา    รอง ผ.อ. สพม. เขต 26        รองประธานและกรรมการ 

   5. นายสุดใจ สุปญบุตร       ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
   6. นางนวพรรดิ์  นามพุทธา     ผอ.กลุมนิเทศฯ ติดตามประเมินผลฯ        กรรมการ 
 7. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ผอ.กลุมอํานวยการ                              
       ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ 
 8. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล                       กรรมการ 
   9. นางขันทอง  พิมพแสนศรี  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมอํานวยการ    กรรมการ 

     10. นางภวิสรภร พิมพแสนศร ี     นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
                                                 ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
     11. นายไวรัช ตะวัน   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 12. นายอภิชาต เข็มพิลา  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 13. นางเอมอร จันทนนตรี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 14. นางสาวฐิตารีย วลิัยเลิศ  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 15. ผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการ      กรรมการ
 16. นายภิรมย  ภชูมศร ี  ผอ.กลุมนโยบายและแผน      กรรมการ/เลขานุการ
  

17. นายปกรณ/... 



 17. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์  นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ/ชวยเลขานุการ
 18. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
 19. นางสาวจรรยา สีแกว นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 20. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 21. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 22. นายกุศล  ภูนบทอง  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร                           กรรมการ/ผูชวยเลขานกุาร                    
              

ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่งมีหนาท่ีกําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ท่ีมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง 
สมบูรณ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
   

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี    7    มีนาคม    พ.ศ. 2561 

 
(นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2564 
 

ท่ีปรึกษา 
1. นายอดุลยศักดิ์ บุญเอนก   ผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม  รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
3. นายทองสุข    มาตยคํามี   รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
4. นางเบญจมาศ  ฦๅชา      รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
คณะทํางาน 
1. นางนวพรรดิ์  นามพุทธา    ผูอํานวยการกลุมนิเทศฯและติดตามประเมินผล                        
2. นายสุดใจ สุปญบุตร      ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                                   
3. นางขันทอง พิมพแสนศร ี นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ                                                   
4. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล                                              
5. นางบุญชู  โคตรบรรเทา          ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ปฏิบัติหนาท่ี 

ผอ.กลุมบริหารงานการเงินฯ     
6. นางภวิสรภร พิมพแสนศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี 
    ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
7. นายไวรัช ตะวัน             ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                                             
8. นายอภิชาต  เข็มพิลา      ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                            
9. นางเอมอร  จันทนนตรี     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                                             
10. นางสาวฐิตารีย  วิลัยเลิศ     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                             
11. นายภิรมย  ภูชมศรี    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                                   
12. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                  
13. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                
14. นางสาวจรรยา สีแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
15. นายวิทยา  ศรีพันชาติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ                  
16. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นายกุศล  ภูนบทอง    เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร                                          
18. ผูรับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 
จัดทําเอกสาร และตรวจสอบ 
1. นายภิรมย ภูชมศร ี  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
2. นายปกรณ ชิณสิทธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
แบบปก 
   นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 

 



 


	ภาคผนวกแผนพัฒนาการปี
	คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
	เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560-2564
	ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560-2564  ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560...


