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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 
1. เหตุผลและความจําเปน 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2553  หมวด 7 มาตรา 52 ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบการพัฒนาครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
โดยการกํากับและประสานใหสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย รวมท้ังบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม  และพัฒนาบุคลากร
ประจําการอยางตอเนื่อง  รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู  คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาอยางเพียงพอ 
               พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 9 (5) กําหนด
อํานาจหนาท่ีของคุรุสภาไววา สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.2548  สําหรับผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ประกอบดวย  มาตรฐานความรูและ
ประสบการณวิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงานจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
                พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
หมวด  3มาตรา 11 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูดานตาง  ๆ  
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ  
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 80 
กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบาง
ตําแหนงและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความกาวหนาแกราชการ 
               ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  พ.ศ.2537  หมวด  3  
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ ขอ  22  กําหนดให
ลูกจางประจําปฏิบัติตนให เหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําและปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจ ของทางราชการ 

2.  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
      คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง  ณ  วันท่ี  3  เมษายน  พุทธศักราช  2560   
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     ขอ  7  ในแตละจังหวัดใหมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “กศจ.”  
ประกอบดวย  (1)  ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธาน
กรรมการ(5)  ศึกษาธิการจังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ  (6)  รองศึกษาธิการจังหวัด  เปน
ผูชวยเลขานุการ 
      ขอ  8  ให  กศจ.  มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(1) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายวาดวยระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และ  อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

(2) กําหนดยุทธศาสตร  แนวทางการจัดการศึกษา  และการสงเสริมสนับสนุนการจัด 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคกร
ชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนท่ี
จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

(3) พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(4) พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน 

การดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดรวมของสวนราชการหรือหนวยงาน  และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(5)  เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามขอ  2 

(6)  กํากับ  เรงรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือ 
หนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแก 
สถานศึกษา 

(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามขอ  2  เพ่ือแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดตามขอ  9 

(9) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปนเพ่ือชวยเหลือการ 
ปฏิบัติงานของ กศจ.  ซ่ึงอยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  และ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยใหนําองคประกอบของ อกศจ. มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

(10)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม 
ขอ 2 มอบหมาย 
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2.  บริบทท่ัวไป 

     2.1 ขอมูลท่ัวไป 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีท่ีตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนมหาวิชานุกูล 
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มี
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 
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ปวช.3 44 34 48 
รวม 36,426 34,579 32,618 

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

ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

(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 

  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

(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 



5 
 

รวม 58 60 63 
(ท่ีมา กลุมบริหารงานบุคคล สพม. เขต 26 : ขอมูล 10 มิ.ย. 60) 

 
2.2.5 ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยรอยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 3 จําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู ในภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปการศึกษา 2560 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

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 
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 ในระดับประเทศ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุมสาระหลัก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 ลดลง 3 กลุมสาระการเรียนรู เชนกัน คือ คณิตศาสตร 
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 

 

กลุมสาระการ
เรียนรู 

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 
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จากตารางท่ี 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2560 ใน 5 สาระหลักลดลงจากปการศึกษา 2559 ท้ัง 5 กลุมสาระการเรียนรู โดยเรียงลําดับการ
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 สูงกวา

เปาหมาย 
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 
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ตัวบงชี้ท่ี 8 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเปนรอยละ 85.41 ดีเยี่ยม 

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. อาคารสถานท่ีไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
Strategy (กลยุทธ) 

จุดแข็ง จุดออน 
S3. มีการกําหนดกลยุทธและนโยบายระดับเขต
ท่ีชัดเจนสอดคลองกับนโยบายระดับสูง 
S4. การบริหารจดัการแบบมีสวนรวม 

W2. ผลการปฏิบัติงานในบางเรื่องยังไมบรรลุ
เปาหมาย 
 

 
Staff (บุคลากร ทีมงาน) 

จุดแข็ง จุดออน 
S5. บุคลากรมีความ เปนเอกภาพ 
S6. มีการสงเสริม พัฒนา สรางขวัญกําลังใจ
อยางตอเนื่อง 

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. บุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีชัดเจน และปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

- 

 
Skill (ทักษะ ความชํานาญ) 

จุดแข็ง จุดออน 
S12. บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 
S13. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

W7.บุคลากรบางสวนยังขาดทักษะในการ
ทํางานเฉพาะดาน 

 
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 
ไทยแลนด 4.0 

T1.นโยบายมีการปรับเปลี่ยนบอย ในบาง
เรื่องขาดความตอเนื่อง 
 

 
Economy (เศรษฐกิจ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O4.แตละชุมชนมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย  
 

T2. ผูปกครองสวนมากมีรายไดต่ํา มี
ผลกระทบตอการสนับสนุนการศึกษา 
T3. ผูปกครองสวนหนึ่งไปประกอบอาชีพท่ี
อ่ืน ไมไดดูแลบุตรดวยตนเอง 
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Social (สังคม) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O5. มีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนการดําเนินงาน
ทางการศึกษา  
O6. มีเครือขาย ,แหลงเรียนรู และวิทยากรทองถ่ิน
ท่ีใหการสนับสนุนการศึกษา 

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 ประเพณี
วัฒนธรรม ท่ีเหมือนกัน 

- 

 
Environment (ส่ิงแวดลอม) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
O9.มีเครือขายในการ รณรงคแกไข ปองกัน สาร
เสพติด 

T6.ผูเรียนและบุคลากรบางสวน ยังขาด
จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
T7.ชุมชนบางแหงมีความเสี่ยงตอปญหาสิ่ง
เสพติด 
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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 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 

 
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 

 

จุดเนน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะสนับสนุนสถานศึกษาในทุกมิติ เลิกกําหนดกรอบการทํางาน 
สงเสริม ใหสถานศึกษามีอิสระทางความคิดในเชิงบริหารจัดการศึกษา กําหนดจุดเนนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 15 จุดเนน ประกอบดวย 
  1) การขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูสถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
  2) การพัฒนาการอาน การเขียน และสงเสริมนิสัยรักการอาน  
  3) การพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด            
ผูบําเพ็ญประโยชน และรักษาดินแดน  
  4) การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว เลี้ยงเพ่ือ
เปนอาหาร  
  5) การสงเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ     
  6) การสงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  
  7) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมท่ีดีงาม  
  8) การยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
  9) การสงเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ัน  
  10) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู TOP 20  
  11) การพัฒนาการจัดการเรียนรูยุคไทยแลนด 4.0 ดวย Active Learning 
(DLIT/STEM/MCMK)  
  12) การสงเสริมและพัฒนาครูท้ังระบบสูการเปนครูมืออาชีพ  
  13) การสงเสริมชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
  14) การสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือขายชุมชนวิชาชีพของ สถานศึกษา  
  15) การสรางความเขมแข็งดานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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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 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 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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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  
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 สงัคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมี
สวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขา
ศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 
รายละเอียดตัวช้ีวัด เปาหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนนิงาน
ท่ีผานมา 

คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1 รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขา
รับการพัฒนาผานสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทีทันสมัย 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 -กลุมนิเทศฯ 
-กลุมนโยบาย
และแผน 
-กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
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2 รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีแผนอัตรากําลัง
ในการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งตรงความตองการ
ของสถานศึกษา 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
 

3. รอยละ 100 ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครู
ผูชวย 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
 

4. รอยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุม
อํานวยการ 

5. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับใชจาย
งบประมาณเพ่ือการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

รอยละ 
100 

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

6. รอยละ 100 ของ
หนวยงานทุกระดับมีการยก
ยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน 
องคคณะบุคคลและ
บุคลากรท่ีมีผลงานเชิง
ประจกัษ 

รอยละ 
100 

100 100 100 100 -กลุม
บริหารงาน
บุคคล 
-กลุมนิเทศฯ 
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สรุป แผน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

ยุทธศาสตร สพฐ. จํานวนโครงการ งบประมาณ ป 
2561-2564 ปละ 

(บาท) 

รวมงบประมาณ 4 ป 
(บาท) 

1.สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 2,222,000 11,100,000 

รวม 6 2,222,000 11,100,000 
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รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
ในรูปแบบท่ี
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 -กลุมบริหารงาน
บุคคล 
-กลุมนิเทศฯ 
-ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

การพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

100 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ

พัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

100 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 
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ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

          
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ขอมูล
พ้ืนฐาน

ของ
ตัวชี้วัด 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

การติดตาม 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สงเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

รอยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรบัการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ
ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

สงเสริมความกาวหนา
ของครูใหมีวิทยฐานะท่ี
สูงข้ึน 

100 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุมบรหิารงาน
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 กลุมบรหิารงาน
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 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

ติดตาม 
สอบถาม 
สัมภาษณ 
สังเกต 
แบบรายงาน 
แบบประเมิน 

  รวม  2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000   



 

 

 
สวนท่ี 4 

การบริหารแผนสูความสําเร็จ 

 การนําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีจะสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมี
ปจจัยโดยนํานโยบายสูการปฏิบัติเพ่ือใหประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีเง่ือนไข ดังนี้ 
 1. ภาวะผูนํา ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําพาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและโรงเรียนใหสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการตามกลยุทธและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนด โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. มีการบริหารจัดการท่ีมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ มีการควบคุม
และประเมินผลอยางเปนระบบ 
 3. มีการคัดเลือกตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรม ท่ีเชื่อมโยงกับกลยุทธ และจุดเนนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสนองตอความตองการ จําเปนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
มาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป 
 4. มีการสื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษา กลยุทธและแนวทางการพัฒนาใหบุคลากรในสังกัด 
ทุกระดับไดรับรู เขาใจตรงกัน และตระหนักถึงการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 5. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล กําหนดบทบาทความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน 
 6. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

7. มีการประเมินผลสําเร็จของโครงการและผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พรอมท้ังรายงานตอสาธารณชน 
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สวนที่  5 
แนวทางการบริหารโครงการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 

 
การบริหารโครงการและงบประมาณ 

1. แนวทางการบริหารโครงการ 
              1.1 การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. ออกคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4. ประเมินผลสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
         2. แนวทางการใชจายงบประมาณ 
        2.1 กลุมนโยบายและแผนและกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก
ประสานงานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  ฉบับสมบูรณ 
               2.2 กลุมอํานวยการ งานสารบรรณกลางรับและสงหนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐานแจงจัดสรรงบประมาณทุกรายการเพ่ือการจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล  ผานกลุมนโยบายและแผนกอน จากนั้นกลุมนโยบายและแผนบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา                 
และสําเนาแจงกลุม/หนวยใหดําเนินการสวนท่ีเก่ียวของ 
       2.3 กลุม/หนวยผูรับผิดชอบโครงการ เสนอโครงการและประมาณการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการและแผนทรัพยากรบคุคล  เพ่ือขออนุมัติงบประมาณผานกลุมนโยบายและแผน ท้ัง
งบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและงบประมาณจากทุกหนวยงาน  ท้ังนี้
เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีระบบท่ีสามารถ
ตรวจสอบได มีขอมูลเพียงพอตอการแกไขปญหาอุปสรรคในกรณี งบประมาณไมเพียงพอตอการใชจาย 
        2.4 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจัดระบบควบคุมการเบิกจายและรายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณ  จําแนกประเภทงบประมาณและรายการ  กรณี งบประมาณจําแนกโครงการ/กิจกรรม
และผูรับผิดชอบ  และรายงานผานกลุมนโยบายและแผนเปนรายไตรมาส เพ่ือประโยชนในการควบคุม
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
       2.5 กรณีผูรับผิดชอบโครงการ มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม                         
ท้ังท่ีเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสวนท่ีผูรับผิดชอบ                         
มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนและไมวาการปรับเปลี่ยนนั้นจะเปนผลตอวงเงินงบประมาณหรือไมก็ตาม                           
ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานขออนุมัติการปรับเปลี่ยนดังกลาวผานกลุมนโยบายและแผน  เพ่ือประโยชน                        
ในการรวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  การจัดทํารายงานการจัด
การศึกษาประจําป  การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและรายงานผลงานตามนโยบายตอผูเก่ียวของ  
 
การติดตามประเมินผลโครงการ 

1. การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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               1.1 การประเมินผลผูเขาอบรมเปรียบเทียบความรูกอนและหลังการอบรมรวมท้ังผลการ
นําไปใช ในการปฏิบัติงานหลังการอบรม 
               1.2 นําผลการประเมินระหวางอบรมและเม่ือสําเร็จหลักสูตรของผูเขาอบรมเปนองคประกอบ 
ในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (พิจารณาความดีความชอบเลื่อนข้ันเงินเดือน) 
          2. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะสําหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
               2.1 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  ประกอบดวย แบบสอบถาม   แบบสัมภาษณ
  การสังเกต แบบทดสอบ การใชระบบควบคุมภายใน  และ หลักฐาน / เอกสารท่ีเก่ียวของ 
               2.2 แนวทางการจัดทําระบบประเมินสมรรถนะ 
           การจัดทําระบบประเมินสมรรถนะสําหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  มี
วัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย  จัดทําคําอธิบายสมรรถนะและระดับความชํานาญการ  จัดทํา
มาตรฐานของตําแหนงงาน หรือสมรรถนะตําแหนงงาน (Job Competency)  ประเมินสมรรถนะเบื้องตน
และพัฒนาแบบประเมิน 
 
การรายงานผลการประเมินโครงการ 

1. รายงานผลการดําเนินงานระหวางปงบประมาณหรือระหวางดําเนินโครงการตามแบบตรวจ
ราชการหรือแบบติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก การรายงานผลการดําเนินงาน
ตามกลยุทธจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือกลุม
นโยบายและแผน รวบรวมรายงานผลการดําเนินงาน 
          2. รายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้นปงบประมาณหรือเม่ือดําเนินโครงการเสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนดแลว ใหรายงานตามหลักการการวิจัยและจัดทําวิทยานิพนธ โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานใหมี
คุณภาพ ดังนี้  

     2.1 เนื้อหาของรายงานตองครบถวนตามสาระสําคัญของแผนงาน โครงการ ซ่ึงจะตอง
ครอบคลุมปญหาและความตองการของการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนหรือการบริหารจัดการ   
กระบวนการปฏิบัติงานซ่ึงออกแบบการจากความรูและเทคนิควิธีท่ีไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวของการเก็บรวบรวมขอมูล และผลการดําเนินงานตามกิจรมโครงการรวมท้ังผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดโครงการ 

     2.2 รายงานผลการดําเนินโครงการ มีขอมูลครบถวนเพ่ือใหผูเก่ียวของไดนําไปใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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แบบฟอรมรายงานโครงการ 
 
ช่ือโครงการ……………………………………………………………………… 

 ดําเนินการแลว 
 ยังไมดําเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  สพฐ จํานวน.........................บาท ใชงบประมาณ…………………..บาท 
                                 สพม.26 จํานวน..................บาท  ใชงบประมาณ…………………..บาท              
วัตถุประสงค 
 1..................................... 
 2..................................... 
 3...................................... 
 
กิจกรรม 
 1...................................... 
 2...................................... 
 3...................................... 
 
ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร  กับใคร  ท่ีไหน  เม่ือไหร   ก่ีคน สงผลตอผูเขารวมอยางไร) 
  
 1.................................................................................................................................. 
             (มีภาพประกอบ 2-3 ภาพ) 
 
 2.................................................................................................................................. 

 (มีภาพประกอบ 2-3 ภาพ) 
 
 3................................................................................................................................ 

 (มีภาพประกอบ 2-3 ภาพ) 
 
ปญหา/อุปสรรค 
 1.......................................... 
 2......................................... 
 3......................................... 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.......................................... 
 2............................................ 
 3............................................. 




