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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 
 

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์  เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  26  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2562 โดยวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินงาน  ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

  โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุรณ์ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2562 – 2564 ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู  
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่างมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรปุเป็นทิศทางในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วย  
 
วิสัยทัศน์  
 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ครู บุคลากรเป็นมืออาชีพ สถานศึกษาให้บริการ
ตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
3. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5. พัฒนาครูสู่มืออาชีพส่งเสริม สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
6. พัฒนาหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกเครือข่าย 

 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
3. โรงเรียนมีการให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ครูได้รับการพัฒนาตามความถนัด ความสามารถเป็นรายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
6. ครู มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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7. ผู้เรียน มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

8. ผู้เรียน มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีอัตลักษณ์ของนักเรียน  
    โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 

 

อัตลักษณ์ 
 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  
 

เอกลักษณ์   
คุณธรรม น าความรู้ คู่หนังประโมทัย   

 

ปรัชญาการศึกษา  
สุวิชาโน  ภว   โหติ : ผู้รู้ดี   คือผู้เจริญ  

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต   
3. มีวินัย   
4. ใฝ่เรียนรู้   
5. อยู่อย่างพอเพียง   
6. มุ่งม่ันในการท างาน   
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ   

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม 
  

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ   
     2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
         และแก้ปัญหา  
     3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
     4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
     6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
     3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
     4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 
      กลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม 
ด้านปัจจัยภายในโรงเรียนที่เป็นปัจจัยเอ้ือหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เอ้ือให้
โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้จัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างม ี
ระบบ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียนเขา้แขง่ขันศักยภาพทาง วิชาการระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค 
และระดับประเทศ จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีเอ้ือและเป็นโอกาสต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์สภาพภายนอก แบ่งเปน็ 4 ด้าน ใช้รูปแบบ (STEP) คือ   

1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors : S) จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัย
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ แหล่งวัฒนธรรมอย่าง     
หลากหลาย มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพร้อมด้าน  
สาธารณูปโภค และมีความมั่นคง เข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนบางแห่งอยู่ห่างไกลสถานศึกษา และการ
ประสานงานของ โรงเรียนกับชุมชนยังไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตก่าร 
ใช้ การควบคุม และบริโภคสื่อ เทคโนโลยี น าไปใช้ในทางที่ผิด ยังไมเ่หมาะสม    

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics factors : E) จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่เอ้ือต่อการ 
พัฒนา มีอุปสรรคคือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้
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ผู้ปกครองต้องดิ้นรนแสวงหารายได้ ส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียนขาดความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรม 
ของโรงเรียน  แตผู่้ปกครองบางส่วนยังให้การสนับสนุนจากการระดมทรัพยากรของทางโรงเรียน   

4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่าเป็น 
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนคือ เป็นชุมชนที่มีความใส่ใจในการเมืองทุกระดับ มีความรู้
ความ เขา้ใจในระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑข์องสังคมเป็นอย่างดี และผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้น า ชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาท าให้นักเรียนได้รับโอกาส ใน 
การศึกษามากข้ึน 

   
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน แบง่เปน็ 6 ด้าน ใช้รูปแบบ 2s 4m คือ   

1. ดา้นโครงสร้างและนโยบายขององค์กร (Structure and Policy : s1) โรงเรียนมีจุดแข็งคือ โรงเรียน 
มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง แตบุ่คลากรบางคนปฏิบัติ
หนา้ที ่หลายฝ่าย/งาน รวมทั้งบางฝ่าย/งานมีบุคลากรไมเ่พียงพอ จัดบุคลากรเขา้สู่งานที่ชัดเจน บุคลากรมีความรู้ 
ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลาย ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรู้ กระจาย
ข้อมูล ข่าวสาร   

2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products : s2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือหลักสูตรของ
โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าสาระเพ่ิมเติม กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร 
หลักสูตรท้องถิ่นอย่างหลากหลายสนองความต้องการของนักเรียน และชุมชน สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการ จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
พลานามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน     

3. ด้านบุคลากร (Man : M1) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือครูมีความรู้ความสามารถในสาขาที่สอนและครูมี
ศักยภาพในการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครูน าเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ แตบุ่คลากรไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ 

4. ด้านการเงิน (Money : M2) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมท าให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
อย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ แตง่บประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอกับโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ในแตล่ะปี 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสม
กับจ านวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและให้บริการแก่ชุมชน มีการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ แต่ค่าบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์บางชนิดค่อนขา้งสูง 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ มีการบริหารจัดการโดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยและใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกคน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารงานของงาน/ฝา่ยที่มีประสิทธิภาพ แต่
การปลูกฝังและพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสายังไมช่ัดเจน 
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นโยบายที่เกี่ยวข้อง   
  
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้   

ระดับมัธยมศึกษา มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น 

ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
                 เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
             เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานของความ 
             เป็นไทย 
พันธกิจ (Mission)  
            1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
                ของคนไทย 12 ประการ 
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            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความ 
               รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

            2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 
    ผลสัมฤทธิ์ 

            4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น 
                พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
            5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
                บริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความ 
                รับผิดชอบสู่ สถานศึกษา 

๒. มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

          7. มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
          จาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 
                   ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                    การศึกษา 

 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
          1. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน  
          2. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
          3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาดินแดน  
          4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
          5. การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
          6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 

7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
8. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20 
11. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK) 
12. การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
13. การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
14. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา 
15. การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 


