คำนำ
การจัดทำรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ที่ได้ดำเนินการ
ในรอบปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไปได้รับ
ทราบ
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563
เล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษามหาสารคาม จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ.2553 กำหนดให้ ม ี เ ขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษา อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของ
สภาการศึ ก ษาเมื่ อ คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2553 วั น ที่ 17 สิ ง หาคม พ.ศ. 2553 จึ ง กำหนดเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา และที่ ตั้ ง ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ บริ ห ารและจั ด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา จำนวน 42 เขต โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 18 สิ ง หาคม
2553 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุเ บกษา เล่ ม 127 ตอนพิ เ ศษ 98 ง ราชกิ จ จานุ เบกษา 18 สิ ง หาคม
2553 และมี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วั น ที ่ 22 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 แบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม โดยกำหนดให้มี กลุ่มกฎหมาย
และคดี เพิ่มขึ้น ทำให้การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น 9 กลุ่ม
1 หน่วย
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อำนาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กำกับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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หน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ
2) งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3) งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
4) งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
5) งานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ
8) งานคุรุสภา และงานการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
9) งานขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ
10) การดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
บริบทพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่รับผิดชอบ
ให้บริการครอบคลุม 13 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง, แกดำ, โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,
พยัคฆภูมิพิสัย, วาปีปทุม, นาดูน, ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
2.1 ข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 ก.ค. 63)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (1-499 คน)
ขนาดกลาง (500-1,499 คน)
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน)
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนขึ้นไป)
รวม

2561
21
6
4
4
35

ปีการศึกษา
2562
21
6
4
4
35

2563
21
5
5
4
35

2.2 ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล 10 ก.ค. 63)
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม

ปีการศึกษา
2560
6,068
5,855
5,850
4,996
4,927
4,759
42
73
48
32,618

2561
5,836
5,948
5,713
4,761
4,633
4,739
40
43
65
31,778

2562
5,823
5,716
5,813
4,713
4,470
4,417
36
40
42
31,070

2563
5,902
5,738
5,542
5,134
4,520
4,342
13
39
46
31,276
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2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 ก.ค. 63)
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู
ครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต)
ครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต)
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
ลูกจ้างประจำ
รวม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน)
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ)
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
รวม

2560
35
41
1,838
3
7
69
64
2,057

2560
27
37
64

ปีการศึกษา
2561
2562
34
34
35
27
1,767
1,737
7
3
6
4
69
74
57
57
1,975
1,936

2563
35
27
1,583
2
4
58
43
2,062

ปีการศึกษา
2562
35
37
72

2563
28
23
51

2561
27
37
64

2.4 จำนวนข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 10 ก.ค. 63)
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

2560
3
9
35
1
15
63

ปีการศึกษา
2561
2562
1
1
2
2
12
11
28
28
1
1
16
17
60
60

2563
2
15
32
1
15
62
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การบริหารและการกระจายอำนาจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้กระจายอำนาจในการจัดการด้านการศึกษา
โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นสหวิทยาเขต 7 สหวิทยาเขต ดังนี้
สหวิทยาเขต ที่ 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช
1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล
สหวิทยาเขต ที่ 2 สหวิทยาเขตตักศิลา
1. โรงเรียนผดุงนารี
2. โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
3. โรงเรียนมิตรภาพ
4. โรงเรียนยางวิทยาคม
5. โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
สหวิทยาเขต ที่ 3 สหวิทยาเขตบรบือ
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
2. โรงเรียนบรบือ
3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
4. โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา
สหวิทยาเขต ที่ 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม
1. โรงเรียนวาปีปทุม
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
3. โรงเรียนประชาพัฒนา
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
5. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สหวิทยาเขต ที่ 5 สหวิทยาเขตสารคามใต้
1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
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สหวิทยาเขต ที่ 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
2. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
3. โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
4. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
5. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
สหวิทยาเขต ที่ 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
2. โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
3. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
4. โรงเรียนกันทรวิชัย
5. โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดำเนินงานแต่ละรายการดังนี้
1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาตามตั ว ชี ้ ว ั ด และแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการ ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ยรวม
3.80 ดีมาก
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สรุปคะแนนรวมมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดีมาก
3. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.เขต 26) คะแนนเฉลี่ยรวม 4.50701 อยู่ใน
ระดับมาตรฐานขั้นสูง
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 95.43 อยู่ในระดับความ
โปร่งใส AA เป็นลำดับที่ 28 จาก สพท. จำนวน 225 เขต ทั้งประเทศ
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรคุณภาพ สืบสานศาสตร์พระราชา จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
(Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy)
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็ น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. สร้ า งโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื ่ อ มล้ ำ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ ร ั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
5. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก ศาสตร์ พ ระราชาเพื ่อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ที ่เ ป็น มิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริห ารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกหลั ก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความรักในสถาบัน
หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ และได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียมและได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได้
3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
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ค่านิยม (Value) : S4
 สร้างคุณภาพที่ดี (Standard Based)
 มีธรรมาภิบาล (Stable good governance)
 บริการด้วยใจ (Service Mind)
 นำสมัยด้วยนวัตกรรม (Smart Innovation)
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Development Focus)
1. ด้านคุณภาพ
1.1 ผู้เรียนมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น การปกครองในระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็ นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.2 ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
1.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
1.4 ครูจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
1.6 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ
1.7 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล สู่การเป็น
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อาชีพ
1.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
1.9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ด้านโอกาส
2.1 ผู้เรียนได้รับโอกาสการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2.2 ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพที่จะ
พึ่งพาตนเองได้
3. ด้านความปลอดภัย
3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากร
3.2 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการมีสุขภาวะที่ดี
4. ด้านอาชีพ
4.1 ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานอาชีพเพื่อการมีงานทำ และรายได้
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้การส่งเสริม
อาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้นำกรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน์
ประเทศไทยและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนำทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
6. สาระสำคัญของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564
7. นโยบายรัฐบาล
8. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579
9. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
10. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
12. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565
14. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
15. ทิ ศ ทางการพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 26 ปีงบประมาณ 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตรากำลังครูให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับ
ปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
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เป้าหมาย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้ประกาศนโยบายการบบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้อง
กั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment:ITA) โดยกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้นำนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในการทำงาน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมัย
กลุ ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ จ ั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น งานพั ฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชือ่ โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้าน ICT
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 31,060 บาท
การดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญ
1. ประชุมวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้าน ICT กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด เขต 1
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 และ ศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตราด เขต 1 และติดตามผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้าร่วมประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
4. ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
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ผลการประเมินโครงการ
กิจกรรมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และจังหวัดตราด บุคลากรเข้าร่วม 9 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบันครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่
นักเรียน บุคลากรและหน่วยงานอื่นได้ๆ
ภาพกิจกรรม

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
1. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาได้เห็นการปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่อื่นเพื่อนำมาปรับปรุงองค์กร
3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทิน
4. ยืดหยุ่นการกำหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ
5. จัดทำตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ
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2. ชื่อโครงการ: ประชุมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้ที่เกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2563 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระสำคัญในสิทธิประโยชน์จะได้รับเมื่อเกษียณ
อายุราชการ และสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์
จากระบบ (Pension Electronic Filing) ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เป้าหมาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการจำนวน 83 ราย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 83 ราย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 17 ราย รวม 100 ราย
เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ2563 ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลา
เกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละร้อย
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นเดือนแรก
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัด ใช้ประโยชน์จากระบบ
(Pension Electronic Filing) ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ
ผลการดำเนินงาน
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลา
เกษียณอายุราชการได้ครบถ้วนทุกราย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญภายในเดือนตุลาคมคม 2563 ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ
ภายในเดือนตุลาคม 2563 เป็นเดือนแรก
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ระยะเวลาการดำเนินการ
ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 9 - 11 มิถุนายน พ.ศ.2563
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
งบดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 23,000 บาท
(สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายละเอียด
1. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

เป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ค่าอาหาร

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

86 คน
6,000

6,000

10,000

10,000

(100x30 x2)
2. ค่าอาหารกลางวัน
100 x100
ค่าวัสดุ, ค่าป้ายไวนิล

4,000

3,000

7,000

4,000

3,000

23,000

และค่าจัดทำเอกสาร
รวมเงิน

16,000

16

ภาพกิจกรรม

3. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
โดยใช้หลักการ 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดำเนินงาน
ตามแผนปฏิทิน กิจกรรม เพื่อการพัฒนางานที่ยั่งยืนในหน่วยงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีจิตสำนึกที่ดี
สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีองค์ความรู้และเข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่และความสำคัญในการบริหารจัดการ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R
กิจกรรม
1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประชุมวางแผนงานแต่งตั้งคณะทำงาน
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3.ประชุมชี้แจงการดำเนินการตามโครงการสร้างจิตนึกในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R สู่ภาคการปฏิบัติ
4.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
5.ดำเนินงานตามกิจกรรม
6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
1.บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน โดยใช้หลักการ 3R ได้อย่างถูกต้อง
2.บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจิตสำนึกที่ดีและให้ความสำคัญในการลดขยะมูลฝอย
โดยการร่วมมือร่วมใจกันในการลดขยะในหน่วยงาน
ภาพกิจกรรม

4. ชื่อโครงการ : การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 30,000 บาท ใช้งบประมาณ 8,120 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามกรอบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินให้บรรลุเป้าหมาย
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3. เพื่อนำแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ในการพัฒ นา
องค์กรและขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัด
4. เพื่อให้การจัด ทำรายงานและข้ อมูล การตรวจติดตามตัว ชี ้ว ัด การดำเนิ นการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นไปตามผลการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
5. เพื่อพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
กิจกรรม
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมรับทราบนโยบายการดำเนินการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัด
4.ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการปี 2563 ระดับเขตพื้นที่ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
5.จัดทำเอกสารชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 40 คน
6.ประชุมติดตามการรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ รอบที่ 1
7.ดำเนินงานตามกิจกรรม
8.ประชุมติดตามการรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ รอบที่ 2
9.ดำเนินงานตามกิจกรรม
10.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกกลุ่มงานในสังกัด ดำเนินการรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ครบทันตามกำหนด คะแนนเฉลี่ย
รวม 4.17408
ภาพกิจกรรม
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5. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2. เพื่อให้ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอน
เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เป้าหมาย
1. สถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน
2. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
อุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ จำนวน 35 โรงเรียน
3. ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ จำนวน 35
โรงเรียน
การดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศและการจัดทำคู่มือแนวทางการนิเทศการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 18 คน
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตาม และประเมินผล
2.1 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
2.2 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการให้ครู
สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้
นักเรียนได้ จำนวน 35 โรง
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

20

4. สรุปผลการดำเนินงาน
สถานศึกษาได้รับคู่มือแนวทางการนิเทศการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา คือ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก และครูสามารถนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้นักเรียนได้ รวมทั้งครู
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา นอกจากนี้ผลจากการ
นิเทศ ติดตาม ผู้บริหาร ครู นักเรียน เห็นคุณค่าและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เช่น โรงเรียนกันทรวิชัย และโรงเรียนนาโพธิ์
พิทยาสรรพ์ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ภาพสะท้อนผลการปฏิบัติ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศและการจัดทำคู่มือแนวทางการนิเทศการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
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ผลงานโรงเรียนกันทรวิชัยที่ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา

ผลงานโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ที่ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษาสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
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6. ชื่อโครงการ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 30,000 บาท ใช้งบประมาณ 30,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและประชาสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ
กิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สาธารณชน
3. เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีเวที ช่องทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม
ผลสำเร็จต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน
กิจกรรม
1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว การส่งผลงาน นวัตกรรม ผลสำเร็จ และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของครู นักเรียน ผ่านเว็บไซต์
2. จัดจดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสพม.
26
ผลการดำเนินงาน
1. อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนละ 2 คน และบุคลากรในสังกัด สพม.26 กลุ่มละ 1 คน (รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน)
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7. ชื่อโครงการ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 35 โรงเรียน
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา
2563
กิจกรรม
1.การจัดการเรียนการสอนนิเทศติดตามผลการจัดการเขียนรายงานการประเมินตนเองSAR
2 การวิจัยและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
ผลการดำเนินงาน
1. ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวคิด แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

2. ครูและบุคลากร เข้าใจแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา
2563 และได้เขียน SAR ของโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียน โดยอ้างอิงแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาของสมศ.
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8. ชือ่ โครงการถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp Turbo)
วัตถุประสงค์
1 เพื่อจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
(Boot Camp Turbo)

2เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
(Boot Camp Turbo)

กิจกรรม
1. การวางแผน
- จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ
2. ดำเนินการ
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
3. การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
- การกิจกรรมถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
- นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp Turbo
4.รายงานผลการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรม
Boot Camp Turbo
ผลการดำเนินงาน
1 นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp Turbo
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9. ชื่อโครงการ…การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เกิดความเข้มแข็ง(ก.ต.ป.น.)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ 63,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
3. เพื่อนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
กิจกรรม
ที่
1.

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. รวม 2 ครั้งจำนวน 9 คน ดังนี้
1.1 ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น.จำนวน 1
คนๆ ล ะ1,500x2
1.2. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.จำนวน 7
3,000
คนๆละ 1,200x7x2
1.3. เลขานุการ ก.ต.ป.น. จำนวน 1 คนๆ 16,800
ละ 1,200x2
1.4. ค่าอาหารว่างการประชุมก.ต.ป.น.
2,400
และคณะอนุกรรมการ/คณะศึกษานิเทศก์
(จำนวนคน 22x30x2)
1.5. ค่าอาหารกลางวัน(จำนวน
22x50x2)

รวม

3,000
16,800
1,320
2,200

-

2,400

-

1,320
2,200
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2.

3.
4

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประเมิน
โรงเรียน ดังนี้
2.1. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35
โรงเรียน
2.2. แบ่งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯออกเป็น 6 คณะประกอบไป
ด้วยประธาน
สหวิทยาเขต,ก.ต.ป.น.,ศึกษานิเทศก์(ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิงเหมาจ่ายวันละ 500 บาท
รวมคณะละ 3 วัน= 500x3=1,500x6)
2.3. เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบฯแบ่งออกเป็น 6 คณะ
ประกอบด้วยประธานสหวิทยาเขตจำนวน
6 คน,ก.ต.ป.น.จำนวน 9 คน,
คณะอนุกรรมการจำนวน 11 คนพนักงาน
ขับรถจำนวน 1 คนรวม 27 คน คณะละ
3วัน รวม 1 ครั้ง/ปี ดังนี้ (จำนวนคน
27x160x3 )
กิจกรรมที3่ กิจกรรมการจัดทำรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบฯ
สภาวะการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
รวม

-

9,000

9,000

12,920

-

12,920
2,320

2,320

13,000

13,000

2,320

63,000

-

13,000
35,160

12,520

ผลการดำเนินงาน
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทั้ง 35 แห่ง ได้รับการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีเอกสารหลักฐาน ในการพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพ
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3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 2 ครั้ง /ปี
3.1.2. โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ทั้ง 35 โรงเรียนได้รับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 1 ครั้ง / ปี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ทุกโรงเรียนได้
รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศผลการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความตระหนักรู้ เข้าใจและคิด
อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจ
ในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่องและยั่งยืน
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10. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำนวน 70,000 บาท ใช้งบประมาณ 70,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
เด็กนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียนการตั้งครรภ์ ในวัยเรียน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (ฉก.ชน.สพม.26) และแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในสังกัดและออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา
กิจกรรม
1. การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม กระบวนการและ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข
ในสถานศึกษา
2. กำกับติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรองตรวจสอบ ข้อมูล การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ
สถานศึกษาที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
ผลการดำเนินงาน
อบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ประจำศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน สพม.26 จำนวน 35 โรง โรงเรียน ละ 2 คน และบุคลากรทางการศึกษา
รวมจำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
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ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
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11. ชื่อโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 100,000 บาท ใช้งบประมาณ 64,380 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศตามสภาพความต้องการในการนิเทศของโรงเรียนและพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน และปฏิบัติการสร้างเครื่องมือนิเทศและประเมินความพร้อมการสอน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการประเมินความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และงานนโยบาย โดยคณะประเมินฯ
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และงานนโยบาย โดยคณะ
ประเมินฯ
กิจกรรมที่ 4 ประชุม ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศทำรายงานโครงการ
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมการสร้างเครื่องมือนิเทศ
คณะศึกษานิเทศก์ประชุม วางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพความต้องการนิเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อกำหนดเนื้อหาสาระในการนิเทศ และจัดทำเครื่องมือการนิเทศ และเครื่องมือประเมิน
ความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และงานนโยบายจัดทำเครื่องมือการนิเทศ และเครื่องมือประเมินความพร้อมการสอนทางไกลใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และงานนโยบาย
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กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการประเมินความพร้อมการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และงานนโยบาย โดยคณะประเมินฯ
ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตามภาระงานหลักและงานนโยบาย โดยศึกษานิเทศก์
จำนวน 5 วัน โดยแบ่งเป็น 3 ทีม

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการประเมินการเตรียมความพร้อมการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และงานนโยบาย โดยคณะ
ประเมินฯ
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กิจกรรมที่ 4 ประชุม ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศทำรายงานโครงการ
คณะศึกษานิเทศก์ประชุม ถอดบทเรียนสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค
ในการนิเทศติดตาม โรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ 2563 ได้มีบูรณาการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลตามนโยบาย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่ได้มีในแผนที่
ได้วางแผนไว้
ข้อเสนอแนะ
ควรวางแผนด้านงบประมาณไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายที่ไม่มีงบประมาณ
12. ชื่อโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำนวน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ 50,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) และกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของ
โรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน
3. เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล
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4. เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน และประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรม
1.กิจกรรมจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 จำนวน 3 โรงเรียน(ตามบัญชีจัดสรร) ได้แก่ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยา
สรรค์ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ โรงเรียนละ 100,000 บาท รวม 300,000 บาท
2.กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามและสรุปรายงาน จำนวน 50,000 บาท(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.

1.1 ประชุมเพื่อกำหนดกรอบงาน
1.2 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
มิถุนายน 2563
1.3 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่ได้รับ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มิถุนายน การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยจัดสรร ตุลาคม 2563
งบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตาม
กิจกรรมดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA)
3. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
คุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียน
ให้เป็นปัจจุบัน

2.

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 3
โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยา
สรรค์
โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน
2.2 กิจกรรมกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562)โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26
ทั้ง 35 โรงเรียน

3.

2.3 กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) และ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตาม
แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA)โรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 26
จำนวน 14 โรงเรียน
กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามและสรุป
รายงาน
1. นิเทศ กำกับติดตามการนำมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.
2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35
โรงเรียน
2. นิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
การกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ
มัธยมศึกษา (SESA) ของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน ในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35
โรงเรียน
3. นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้า

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
มิถุนายน ตุลาคม 2563

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
-

นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ

มิถุนายน ตุลาคม 2563

-

นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ

กรกฎาคม ตุลาคม 2563

50,000

นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
และคณะ
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA) ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 14
โรงเรียน
4. นิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็กที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
5. นำเสนอผลการจัดการเรียนเรียนรู้
และผลงานนักเรียน นำไปสู่การเผยแพร่
ผลงานและยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. สะท้อนผลผ่านกิจกรรมการสนทนา
กลุ่ม (focus group)
7. สรุปรายงาน
ผลการดำเนินงาน
1. ในการนิเทศ กำกับติดตามการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน ได้นำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกโรงเรียน
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2.ในการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
(SESA) ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน มีการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทุกโรงเรียน

3.ในการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) โดยในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 14 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent แห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ผ่านแล้ว 4 โรงเรียน คือ
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา โรงเรียนวาปีปุทม โรงเรียนผดุงนารีและโรงเรียนสารคามพิทยาคม อีก 9 โรงเรียนขอยื่น
ประเมิน SCQA
รอบปีการศึกษา 2564 และไม่ขอยื่นประเมิน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกันทรวิชัย

4.ในการสังเกตชั้นเรียนในโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน โดยครูมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ active leaning พร้อมทั้งมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
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5.สะท้อนผลผ่านกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (focus group) ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับ
งบประมาณ ซึ่งได้มีการสนทนากลุ่ม (focus group) ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ภายในกิจกรรมมีการนำเสนอผลสำเร็จของการพัฒนางาน ของโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ โรงเรียนกุดรัง
ประชาสรรค์และโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

ปัญหา/อุปสรรค
1.ห่วงเวลาในการประเมินนิเทศกำกับติดตามเป็นเวลาที่นานเนื่องจากออกประเมินนิเทศกำกับ
ติดตาม 1 โรงเรียน 1 วัน
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับระยะเวลาให้กระชับขึ้น
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13. ชื่อโครงการ:พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพม.26 จำนวน 169,610 บาท ใช้งบประมาณ 159,100 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้มี
ประสบการณ์
แนวคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เท่าทันกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
กิจกรรม
กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ 1
นายสุริยา ทองบุญมา
-ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
13 สิงหาคม 2563
นางชุติมา นามศรีอุ่น
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26
กิจกรรมที่ 2
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
14-15 สิงหาคม 2563
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จังหวัดกาญจนบุรี
และกิจกรรมถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ ดรีมปาร์ครีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี
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ผลการดำเนินงาน
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 70 คน ได้รับการพัฒนาและ
ทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

กิจกรรมที่ 2
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
จังหวัดกาญจนบุรี และถอดบทเรียน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ณ ดรีมปาร์ครีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14 15 สิงหาคม 2563
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14. ชื่อโครงการ:การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ควบคู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร สพฐ จำนวน 114,000 บาท ใช้งบประมาณ 114,000 บาท
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID19 ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการเลือก
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเลือก
ผลิตและเลือกซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0
4. เพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA Oline)
5. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การส่งเสริมการศึกษาและด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
กิจกรรม
1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โดย 1 โรงเรียน 1
นวัตกรรม
2. กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการเลือกผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Oline)
4. การดำเนินงานนิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษา
ผลการดำเนินงาน
1. การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 โดย 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 17 โรงเรียน
มีการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในการดำเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์
COVID – 19 (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โดยโรงเรียนดำเนินการแล้วส่งรายงานมายังเขตพื้นที่ พร้อมทั้ง
รายงานผล และดำเนินการตอบแบบสอบถาม ผ่านทางเว็บไซต์ www.1tambon1school.innoobec.com
เช่น โรงเรียนวาปีปทุม จัดทำ แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม การจัดการเรียนรู้
โดยโปรแกรม Google Classroom ในสถานการณ์ COVID-19
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2.กิจกรรมการประกวดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ(Best Practice ) สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนโดยยึดหลักสามประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นกรอบแนวคิด โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580
ซึ่งกำหนด ให้มี 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ในการนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและดำเนินการไปได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice ) สถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา และสนับสนุนโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรค์ Best Practice Zero Waste Green School โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นวัตกรรม ปุ๋ย
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หมักธรรมชาติ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร คิด ใช้ ฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนวาปีปทุม โรงเรียน
คาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน

เอกสารกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice )
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน 17 โรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการประเมิน ITA Online สถานศึกษา โรงเรียน
ละ 2,000 บาท โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่ายโดยตรง และมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินการ ITA Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
4. การดำเนินงานนิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้นิเทศติดตามร่วมกับการนิเทศติดตามโรงเรียน
ในการเตรียมความพร้อมช่วงสถานการณ์ COVID - 19 จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 การประเมินความพร้อม
ในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระหว่าง
วันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการ
เปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2563 และได้ดำเนินการประชุมการเตรียม
ความพร้อมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการรายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
www.1tambon1school.innoobec.com โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา
08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
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การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2563

การประเมินความพร้อมในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2563
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

