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ค าน า 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 256๒– 256๕ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  ได้จัดท าข้ึนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร   การขับเคลื่อนนโยบาย

ด้านการศึกษา การเชื่อมโยงและการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) กับสภาพบริบทการจัดการศึกษาปัจจุบันของจังหวัด

มุกดาหาร การจัดท าทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนี้ ได้ด าเนินการโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ได้ทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเชี่ยมโยงบูรณาการ

ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

ข้อคิดเห็น และความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. 256๒ – 256๕  ได้ส าเร็จด้วยดี และ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                                                        มกราคม  2562 
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บทท่ี 1 

       บทน า  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65  ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการเพ่ือให้เกิดความเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายและต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และได้โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)                      
ตั้งแต่วันประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป 
  ในการจัดท างบประมาณของส่วนราชการจ าเป็นต้องจัดท าแผนและเสนอของบประมาณในรูปแบบของ
แผนงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System:SPBBS) 
โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ได้
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังกล่าวข้างต้น 
  ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี พ.ศ. 2562 – 2565 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                  
ครั้งนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
2. เพ่ือใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 
 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
2. นโยบายรัฐบาล 
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
4. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.  แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
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บริบทท่ัวไปของจังหวัดมุกดาหาร 

 ประวัติความเป็นมาและสภาพที่ตั้ง 

 ในปี พ.ศ. 2310 ได้มีนายพรานคนหนึ่งข้ามโขงมาทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงตรงปากห้วยบังมุก ได้พบเมืองร้าง 

วัดร้างและพบต้นตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง เห็นว่าเป็นท าเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง อีกทั้งใน

แม่น้ าโขงตรงปากห้วยบังมุกมีปลาชุมชุมอีกด้วย จึงกลับไปรายงานให้เจ้าจันทกินรี หัวหน้าทราบ (เจ้าจันทกินรี เป็น

บุตรของ เจ้าจันทรสุริยวงษ์ ที่อยู่บ้านหลวงโพนสิม ใกล้พระธาตุอิงฮังทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงในดินแดนลาว) เจ้าจัน

ทกินรีได้พาพรรคพวกข้ามโขงมาดูก็เห็นว่าคงเป็นที่ตั้งเมืองโบราณมาก่อน และเป็นท าเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้าย

แม่น้ าโขง จึงได้พากันอพยพจากบ้านหลวงโพนสิม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ าโขงตรงปากห้วยบังมุก  

 

ภาพที่ 1 ภาพเขียนประวัติการตั้งเมืองมุกดาหาร 

(เขียนโดย Super User, 20 พฤศจิกายน 2558 09:41)  

 เมื่อเริ่มถากถางหักร้างพงเพ่ือตั้งเมืองขึ้นใหม่ ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ าโขง 

พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อด้วยเหล็กเนื้อดี 

จึงได้พร้อมกันสร้างวัดขึ้นใหม่ในบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขง และขนานนามวัดที่สร้างข้ึนใหม่นี้ว่า วัดศรีมุงคุณ (ศรีมงคล) 

และได้ก่อสร้างกุฏิวิหารขึ้น ในบริเวณวัดพร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ท่ีอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขงขึ้นไป

ประดิษฐาน บนพระวิหารของวัด ต่อมาปรากฏว่าพระพุทธรูปโลหะ (องค์เล็ก) เกิดปาฎิหารย์กลับลงไปประดิษฐานอยู่ 
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ใต้ต้นโพธิ์ที่ตั้งเดิมอีกถึง 3–4 ครั้ง  ในที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นก็ค่อยๆ จมหายลงไปใต้ดิน คงเห็นแต่ยอดพระเกศ

โผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง จึงได้พร้อมกันสร้างแท่นสักการะบูชาครอบไว้ในบริเวณนั้น และขนานนาม

พระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระหลุบเหล็ก ปัจจุบันบริเวณท่ีพระหลุบเหล็กจมดินได้ถูกกระแสน้ าเซาะตลิ่งโขงพังลงไป

หมดแล้ว (คงเหลือแต่แท่นสักการะบูชาที่ยกเข้ามาเก็บรักษาไว้หน้าพระวิหารของวัดศรีมงคลใต้ในปัจจุบัน) 

 ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก่ออิฐถือปูนและได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนพระวิหารของวัดศรีมุงคุณ 

ชาวเมืองได้ขนานนามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระประธานของวัดศรีมุงคุณ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น วัดศรี

มงคลใต้ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 เมื่อครั้งตั้งเมืองขึ้นใหม่ในเวลากลางคืน ได้มีผู้พบเห็นแก้วดวงหนึ่งสีสดใสเปล่งแปลงเป็นประกายแวววาว

เสด็จ(ลอย) ออกจากต้นตาล 7 ยอดริมฝั่งโขง ล่องลอยไปตามล าน้ าโขงแทบทุกคืน จวบจนใกล้รุ่งสว่างแก้วดวงนั้นจึง

เสด็จ (ลอย) กลับมาที่ต้นตาล 7 ยอด เจ้าจันทกินรีจึงได้ขนานนามแก้วศุภนิมิตดวงนี้ว่า แก้วมุกดาหาร เพราะตั้ง

เมืองขึ้นริมฝั่งโขงตรงปากห้วยบังมุกอีกท้ังได้มีผู้พบเห็นไข่มุก อยู่ในหอยกาบ (หอยก้ี) ในล าน้ าโขงอีกด้วย เจ้าจันทกินรี

จึงให้ขนานนามเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ว่า เมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เดือน 4 ปีกุน จุลศักราช 1132 (พ.ศ. 2313) อาณาเขต

เมืองมุกดาหารครอบคลุมทั้งสองฝั่งแม่น้ าโขงจนจรดแดนญวน (รวมเขตของแขวงสุวรรณเขตของดินแดนลาวด้วย) 

 ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แผ่แสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้ าโขง จนถึง 
พ.ศ. 2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระยาจักรียกกองทัพขึ้นมาตาม
ล าน้ าโขง เพ่ือปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น้ าโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรี 
และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ เจ้าจันทกินรี เป็น พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช เจ้าเมือง
มุกดาหารคนแรกและได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร 

 

 

ตราประจ าจังหวัดมุกดาหาร 

               ภายในมีปราสาทชื่อ สองนางสถิตย์ ภายในปราสาทองค์กลางมีแก้วมุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมีผ้าทิพย์
รองรับ หน้าผ้าทิพย์มีอักษรไขว้ชื่อย่อจังหวัด ในปราสาทองค์ริมทั้งสองข้าง มีบายศรียนตะลุ่มอันเป็นเครื่องบูชาของ
ชาวอีสาน เบื้องหลังมีพระธาตุพนมซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมา และเคยอยู่ในอาณาจักรโคตรบูรณ์เดียวกัน มีแนว
แม่น้ าโขงอยู่ด้านหลัง ด้านตะวันออก พระอาทิตย์ก าลังทอแสงหลังหมู่ก้อนเมฆ 2525 เป็นปีที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร 
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ดอกไม้ประจ าจังหวัดมุกดาหาร : ดอกช้างน้าว 

 จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน

ลาวโดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตรห่างจาก กรุงเทพมหานคร 642 กิโลเมตรพ้ืนที่

ทั้งหมด 2,712,349 ไร่ (4,339.83ตร.กม.) ประกอบด้วย7อ าเภอ ประชากรรวม 339,000 คน ตั้งอยู่ปลายทาง

ด้านตะวันออกสูงสุดของประเทศไทยตามแนวระเบียง เศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออก หรือ EWEC ก่อนข้ามสะพาน

มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2  สู่แขวงสะหวันนะเขต ของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับสองรองจากนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นจุดเชื่อมโยงการการค้าและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุ

ภูมิภาคที่มีอุปสงค์ทางการค้าสูงหลายประเทศเช่น ลาว เวียดนาม และจีน เส้นทาง EWEC เริ่มจาก    เมาะละแหม่ง

ของเมียนร์มา ผ่านเข้าประเทศไทยที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านจังหวัดขอนแก่น มายังจังหวัดมุกดาหารข้าม

สะพานแห่งที่ 2 ไปยังแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามเส้นทางหมายเลข 9 ที่ตั้งเขต

เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เชื่อมโยงเขต เศรษฐกิจพิเศษลาวบาว  เวียดนามเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนาม

ตอนกลางออกสู่ท่าเรือดานัง และ สามารถขึ้นไปยังเวียดนามตอนเหนือเข้าสู่จีนตอนใต้สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษฉงจั่ว มลฑ

ลกวางสี เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง มีนครหนานหนิงเป็นเมืองหลัก ซึ่งมีประชากรกว่า 100 ล้านคนที่จะเป็น

แหล่งรองรับสินค้าขนาดใหญ่ ของมุกดาหาร ระยะทางเส้นทาง EWEC จากจังหวัดมุกดาหารถึงนครดานังและท่าเรือ

น้ าลึกดานังของประเทศเวียดนาม ประมาณ  527 กิโลเมตร โดยผ่านเส้นทางในส่วนของลาวเริ่มจากสะพานข้าม

แม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ผ่านเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ไปตามเส้นทางหมายเลข  9 ผ่านเขตเศรษฐกิจ

พิเศษสะหวันเซโนที่เมืองอุทุมพอน เมืองพะลานไชเมืองพินสิ้นสุดที่บ้านแดนสะหวันเมืองเซโปน ชายแดนลาว – 

เวียดนามที่ด่านลาวบาว ระยะทางประมาณ  247 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร เข้าสู่เส้นทางในส่วนของ

เวียดนามเริ่มจากด่านลาวบาว จังหวัดกวางตรีและไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง หมายเลข 1 ของเวียดนามที่เมืองดองฮา

จังหวัดกวางตรีระยะทาง  80 กิโลเมตร สามารถเดินทางลงไปทางใต้เพ่ือต่อไปยังเมืองเว้และท่าเรือนน้ าลึกดานัง

ระยะทาง 200กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรตลอดสาย 

 เส้นทาง EWEC จากมุกดาหารสามารถเชื่อมต่อเชื่อมโยงเมืองฉงจั่วนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชน

จีนระยะทาง 1,340 กิโลเมตรโดยนับระยะทางจากจังหวัดมุกดาหารถึงเมืองดองฮา จังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคม
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นิยมเวียดนามระยะทาง  327 กิโลเมตร จากเมืองดองฮาเดินทางข้ึนเหนือผ่านเมืองดงเห่ยจังหวัดกวางบินห์ จังหวัด

ฮาติงห์  เมืองวินห์ จังหวัดเงฮาน  จังหวัดทันหัว  จังหวัดนินตินห์ เข้าสู่กรุงฮานอยระยะทาง 620 กิโลเมตรเป็น

ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรตลอดสายการเดินทางจากมุกดาหารต้องแวะพักค้างที่เมืองวินห์  จังหวัดเงฮาน เส้นทาง

ดังกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้โดยใช้เส้นทางจากฮานอยผ่านเมืองลังเซิน เมืองชายแดนของเวียดนาม

ระยะทาง 165 กิโลเมตร เข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านโหยวอวี้กวานเข้าสู่เมืองผิงเสียงผ่านเมืองฉงจั่วไปถึงนครหนานหนิง

มลฑลกวางสีระยะทาง  230  กิโลเมตร  

 ด้านการค้าชายแดน ในด้านการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารซึ่งถือเป็นประตูการค้าส าคัญท่ีสุดแห่ง

หนึ่งของประเทศ โดยในปี  2559  มีมูลค่าการค้ารวม 135,567 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 รวมทั้งสิ้น 

56,685 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70.08 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 รวมทั้งสิ้น 71,077 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 106.90 สิ้นค้าส่งออก ได้แก่ สินค้าประเภทหน่วยประมวลผล อิเล็กทรอนิสก์ แผงวงจรพิมพ์ น้ ามันเชื้อเพลิง 

ส่วนประกอบของกล้อง  สินค้าน าเข้าได้แก ่ สินค้าประเภททองแดงบริสุทธิ์ พลังงานไฟฟ้า ส่วนประกอบของกล้อง 

หน่วยประมวลผลข้อมูล เครื่องโทรศัพท์  

 จังหวัดมุกดาหารมีวิวัฒนาการของชาติพันธุ์เป็นเครือญาติกันและมีความสัมพันธ์อันดีกับแขวงสะหวันนะ

เขต โดยมีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพ่ือนบ้าน คือ แขวงสะหวันนะเขต ของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมายาวนานและการ มีความใกล้ชิดทางเครือญาติเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วัฒนธรรม

ประเพณีที่ใกล้เคียงกัน  ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  

 ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับต้นๆของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนักท่องเที่ยวสนใจเที่ยวในจังหวัด อาทิ ตลาดอินโดจีน หอแก้ว ภูผาเทิบ แก่งกะเบาฯ               

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ในปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 2,836 ล้านบาท โดยมีจ านวนผู้เยี่ยม

เยือนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 1,901,912 คน เป็นชาวไทย ร้อยละ 91.12 และ ชาว

ต่างประเทศ ร้อยละ 8.88 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1,087 บาท  ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจในจังหวัด

มุกดาหาร ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเยี่ยมชมได้แก่  

  1) หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภูเป็นชุมชนที่ให้บริการที่พักหรือโฮมสเตย์  รองรับนักท่องเที่ยวได้ เป็น
จ านวนมาก มีการด าเนินวิถีชีวิตแบบชาวผู้ไทยและวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน อาทิ การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยประเพณีบายศรีสู่ขวัญแบบดั้งเดิม การรับประทานอาหาร พ้ืนบ้านแบบพา
แลง กินแกงกะบั้ง รวมทั้งการแสดงศิลปะโปงลางพ้ืนบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างงดงาม    
  2) ตลาดอินโดจีนตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นที่รวมของสินค้า
เครื่องใช้ไม้สอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองหรือสินค้า OTOP ของมุกดาหาร เองนับว่าเป็น
ตลาดสินค้าหลัก สัญลักษณ์สินค้าชายแดนของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน  
  3) หอแก้วมุกดาหารเป็นสถานที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาวิถีชีวิตของชาวพ้ืนเมือง 8 
ชนเผ่า และความเป็นอยู่ของชาวมุกดาหารในอดีตมีความสูงประมาณ  65  เมตร ส่วนบนสุดเป็นหอชมทัศนียภาพ
และ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบตัวเมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต  
  4) ภูผาเทิบเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ าฝน ลม และแสงแดด ผ่าน

กาลเวลากว่า 100 ล้านปี ท าให้กลุ่มหินเหล่านี้ดูคล้ายรูปเครื่องบินจานบิน เก๋งจีน มงกุฎและหัวจระเข้ ตั้งอยู่ห่างจาก

อ าเภอเมืองมุกดาหารไปทางอ าเภอดอนตาลประมาณ 10 กิโลเมตร  
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  5) แก่งกะเบาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติยิ่งในฤดูน้ าลดจะมองเห็นแก่งหิน ทอดยาว
ตามล าน้ าโขงนอกจากนั้นยังมีอาหารขึ้นชื่อคือ “หมูหันแก่งกะเบา” เนื้อนุ่มหนังกรอบรสชาติอร่อยอยู่ ห่างจากตัว
จังหวัดมุกดาหารไปทางทิศเหนือ 40 กิโลเมตร  
  6) วัดศรีมงคลใต้เป็นวัดเก่าแก่สร้างก่อนตั้งเมืองมุกดาหารตั้งอยู่บนถนนส าราญชายโขงเป็นที่ประดิษฐ์
สถานพระพุทธรูป “พระเจ้าองค์หลวง” ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร  
  7) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นศาสนสถานบนภูเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพ บริเวณตัว

เมืองมุกดาหารสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และแขวงสะหวันนะเขตได้อย่างชัดเจน ปัจจุบันก าลังด าเนินการ ก่อสร้าง

พระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเศียร 84 เมตร ซึ่งจะเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

การปกครอง 
 จังหวัดมุกดาหารแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 53 ต าบล 493 หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอต่างๆ 

ดังนี้คือ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอดอนตาลอ าเภอดงหลวง อ าเภอค าชะอี อ าเภอหว้านใหญ่ 

และอ าเภอหนองสูง 

การคมนาคม 
 การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมุกดาหาร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึง

จังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวง

หมายเลข 207 ที่บ้านวัดไปจนถึงอ าเภอประทาย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านอ าเภอพุทไธสง อ าเภอพยัคฆ

ภูมิพิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอสุวรรณภูมิ ไปจนถึงจังหวัดยโสธร แลว้แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่าน

อ าเภอทรายมูล อ าเภอกุดชุม จากนั้นแยก ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 212 ที่อ าเภอเลิงนกทา ผ่านอ าเภอนิคมค า

สร้อย เข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ ากัด และของเอกชน 

สายกรุงเทพฯ-มุกดาหาร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนก าแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมงครึ่ง  

 สว่นการเดินทางภายในจังหวัดมุกดาหารมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ

ยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบ มีทั้งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รถตู้ รถสามล้อ รถยนต์ รถจักยานยนต์ โดมี

ระยะทางจากอ าเภอเมืองมุกดาหารไปยังอ าเภอต่างๆ คือ  

  อ าเภอนิคมค าสร้อย 28 กิโลเมตร  

  อ าเภอดอนตาล 33 กิโลเมตร  

  อ าเภอค าชะอี 35 กิโลเมตร  

  อ าเภอหว้านใหญ่ 35 กิโลเมตร  

  อ าเภอหนองสูง 50 กิโลเมตร  

  อ าเภอดงหลวง 55 กิโลเมตร 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87
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การศึกษา 

จังหวัดมุกดาหารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการด้านศึกษาดังต่อไปนี้ 

  จังหวัดมุกดาหาร มีสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด ดังนี้ 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด 

สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. การศึกษา
พิเศษ 

พศ. อปท. HOME 
SCHOOL 

เมืองมุกดาหาร ๗๙ ๑๑ ๘ ๓ ๐ ๒ ๑ ๓ ๓ 
ค าชะอี ๓๔ ๕ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 
นิคมค าสร้อย ๓๔ ๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 
ดอนตาล ๓๖ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 
หว้านใหญ่ ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ดงหลวง ๒๙ ๒ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 
หนองสูง ๑๙ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รวม ๒๔๖ ๓๐ ๑๒ ๖ ๒ ๓ ๑ ๕ ๔ 
 

 จ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 

อนุบาล 1 77 11 ๔๐๒ ๕๖ 
อนุบาล 2 3,605 247 ๓๐๕๖ ๒๔๓ 
อนุบาล 3 3,376 245 ๓,๖๔๓ ๒๔๗ 
รวมก่อนประถมศึกษา 7,058 503 ๗,๑๐๑ ๕๔๖ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3,388 254 ๓,๕๙๔ ๒๕๒ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,512 259 ๓,๓๕๙ ๒๕๑ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,559 254 ๓,๔๙๕ ๒๕๔ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3,747 256 ๓,๕๖๗ ๒๕๖ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,855 257 ๓,๗๓๗ ๒๕๕ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,727 256 ๓,๘๓๔ ๒๕๙ 
รวมประถมศึกษา 21,788 1,536 ๒๑,๕๘๖ ๑,๕๒๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,316 64 ๑,๓๐๔ ๖๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,198 61 ๑,๒๓๓ ๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,119 63 ๑,๐๗๓ ๖๒ 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,633 188 ๓,๖๑๐ ๑๘๘ 
รวมทั้งสิ้น 32,479 2,227 ๓๒,๒๙๗ ๒,๒๖๑ 
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นิยามศัพท์  
 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร (พ.ศ.2562-2565) 
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บทที่ 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยอาศัยกรอบแนวคิดตามนโยบายของ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ตลอดจนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4 ปี (พ.ศ. 256๒ – 2565)  อันจะเป็นกรอบแนวทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพ้ืนที่ต่อไป  

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (2562-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงได้ศึกษากรอบแนวคิด และ

นโยบาย  ที่เกี่ยวข้องและน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 

2. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. กรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. แผนพัฒนามุกดาหาร 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. บริบททั่วไปของจังหวัดมุกดาหาร 

8. ผลการวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดมุกดาหาร 

นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 

 พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงปัญหาการศึกษาในมิติต่างๆ ทั้งในด้านคุณภาพ 

มาตรฐานและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนปัญหาส าคัญที่ชี้ชัดว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ าทางการ

ศึกษา พร้อมทั้งได้เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงและส่งผลดีต่อ

การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน 8 ประเด็น ดังนี้ 

  ประเด็นหนึ่ง   : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 

  ประเด็นสอง   : ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 

  ประเด็นสาม   : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 

  ประเด็นสี่   : พัฒนาครู 

  ประเด็นห้า   : ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

  ประเด็นหก   : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ประเด็นเจ็ด   : ส่งไเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริม     

                                        การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ประเด็นแปด   : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา  
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วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยเอาไว้ดังนี้ 

 “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

  ความม่ันคง 

  1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

  2) ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น

ศูนย์กลางและเป็นที่ยึด เหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น า ไปสู่การบริหารประเทศที่

ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

  3) สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ

เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

  4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัย

และความปลอดภัยใน ชีวิตทรัพย์สิน  

  5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และน้ า 

 ความม่ังคั่ง   

  1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม

ล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  

  2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 

การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ

การค้าอย่างมีพลัง  

  3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง

การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ความย่ังยืน  

  1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน

เกินความสามารถในการ รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  
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  2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง

เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

  3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทุกภาคส่วน เพ่ือ

การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน  

  4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง 

ความมั่งค่ัง ความยั่งยืน  

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ดังนี้ 
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และ

มอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด 

 2. การด าเนินการแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 
  2.1 ความมั่งคง 
  2.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  2.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  2.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
  3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง 
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
 4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.1 ด้านความมั่นคง 
     แนวทางหลัก 
    4.1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
      - การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราช 
กระแสด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
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      - พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรม 
เพ่ือนช่วยเพื่อน 
    4.1.2 การบริหารจัดการ 
      - การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
      - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  4.2 ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    4.2.1 การยกระดับมาตรฐานพัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
      - ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า 
Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
      - พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลกัการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการเป็นกลุ่มเล็ก 
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
      - ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ 
      - พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน 
    4.2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงานเป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้มีสมรรถนะ 
ที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
    4.2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 
  4.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    แนวทางหลัก 
    4.3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
      - การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
      1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 
(เด็กอายุ3 – 5 ป)ี และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครูสถานศึกษาและผู้บริหารเพ่ือประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัย 
ทุกสังกัด 
      2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
      1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กเยาวชน และ 
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งรูปแบบการสร้างความดีมีหลายรูปแบบทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้ง 
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
      2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
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      - พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
      1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
      2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
      3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็ก
อนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
      4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับ 
ผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
     - การวัดและประเมินผล 
     1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
     2) การประเมินผล O-NET ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมินส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
     3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 
   4.3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
     - การสรรหาครู 
     1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบสรรหา การบรรจุ 
แต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 
     2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
    - ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่
ในห้องเรียน 
    - การพัฒนาครู การอบรมครู 
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วยระบบTEPE Online, 
การพัฒนาครูทั้งระบบ (คูปองครู) 
    2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาแนวทางหลัก : โอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ 
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind 
คือ จัดท าข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชนผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และ 
คัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ 
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   4.4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
   4.4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
  4.5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
   4.5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 
   4.5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
   4.5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
  4.6 ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   4.6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 
   4.6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4.6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
   4.6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4.6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก 
 5. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบัติให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  
 

กรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2574) 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2574 
ระยะเวลา 15 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา 
ที่เน้นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินการร่างกรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574   เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ยกร่างวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ (Vision) เอาไว้คือ 
 “สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความ สามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษา การเรียนรู้และความท้าทาย ที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21”  
 นอกจากนี้ได้ยกร่างยุทธศาสตร์เอาไว้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ  
  1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
  3) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
  4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
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  5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
  6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
  8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์    สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
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 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ า 

      ทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 ตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ.2558 - 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการ

พัฒนา ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ : เมืองการค้า และการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่อินโดจีน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์:  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับ ชุมชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน  

 เป้าประสงค์: ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมุกดาหาร (GPP) ภายในปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็น อันดับที่ 1 – 

20 ของประเทศ 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา สพป.มุกดาหาร (พ.ศ.2562-2565)  หนา้ 17 
 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการจัดท าแผน 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน และได้แผนยุทธศาสตร์ที่มี

คุณภาพ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความ

ต้องการตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการจัดท าแผนเอาไว้ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 

Analysis) ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 3. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าร่างทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการก าหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ 

(Marketplace Stakeholders) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) 

 5. ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 6. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพ่ือขอความเห็นชอบ 

 7. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะ  

 8. กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

 ในการแต่งตั้งคณะท างานได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)   ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  ซึ่งมีคณะท างานจากหน่วยงานทาง

การศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหารดังนี้ 

  1. ผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อ านวยการ

กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  2. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

  3. ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  4. ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดส านักงานการอาชีวศึกษา 

   5. ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน 

  6. ผู้แทนจากประธานกลุ่มเครือข่าย 

  7. ผู้แทนจากส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร 

๘. ผู้แทนจากภาคประชาชน 

9. ผู้แทนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 คณะท างานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 

Analysis) ด้านการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร 

ประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าร่างทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ในการประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าร่างทิศทางและกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ได้มีการประเมินสถานภาพจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท าร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์หลักของหน่วยงานจัดท ารางกลยุทธ์ ระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการก าหนดกลยุทธ์ 

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการก าหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วน    

ได้เสีย คณะท างานได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของหน่วยง าน    

ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 

ประชุมคณะท างานเพื่อสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 ในการประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน คณะท างานได้จัดท า

สรุปผลการประเมินสถานภาพจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดท าสรุปผลการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน จัดท าสรุปผลการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตก าหนดตัวชี้วัดระยะยาว

ระดับยุทธศาสตร์ และระดับกลยุทธ์  (และตัวชี้วัดรายปี  - ถ้ามี) รวมทั้งตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีที่แสดง

ประสิทธิภาพของผลผลิต 4 มิติ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน) 

 

เสนอแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อขอความเห็นชอบ 

 ในการเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโดย กลุ่มนโยบายและแผนได้น าแผนพัฒนานี้เสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพ่ือขอความเห็นชอบ  

 

การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะ 

 ในการเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา  ได้จัดพิมพ์เพ่ือมอบผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ทาง Website และ            

E-mail เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมายังหน่วยงานได้ 
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         บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 2. ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
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  จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า 

สถานภาพอยู่ในต าแหน่ง Cash Cows  โดยมีสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในความเข้มแข็ง กล่าวคือ  มีโครงการสร้าง

การบริหารงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายภาระงานที่เป็นระบบตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดและมีอิสระในการ

ออกแบบและพัฒนางานของตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้

ความสามารถตามภารงานที่รับผิดชอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและร่วมมือในการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตรมี

ค่านิยมที่ท างานเป็นทีม  มีระบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถประสานงานระหว่างโรงเรียนและเขต

พ้ืนที่การศึกษา ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มีระบบการติดต่อสื่อสารและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างทั่วถึง อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดท าให้ผู้อยู่ในวัยเรียนมีโอกาส

ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท าให้ผลสัมฤทธิ์ ทาง

การศึกษาโดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) สูงขึ้น  มีการวางแผนและก าหนดทิศทางที่สอดคล้องกับ

นโยบายและบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีโครงการ กิจกรรมที่สนองต่อกลยุทธ์ จุดเน้น เป้าประสงค์ของ สพฐ.  โดย

สามารถถ่ายทอดนโยบายผ่านแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีการรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้

ความส าคัญในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณพร้อมติดตามการใช้งบประมาณเพ่ือให้โรงเรียนสามารถ

น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล  ในส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัด

การศึกษานั้น เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลายเรียนต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นได้ บางคนต้องไปท างานนอกเขตพ้ืนที่ท าให้เด็กนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา หรือย้ายถิ่นฐาน

ตามผู้ปกครองท าให้ไม่สามารถติดตามการเข้าเรียนได้ อีกทั้งยังมีปัญหายาเสพติดในหมู่เด็กวัยเรียนเพ่ิมขึ้น มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกมส์ มีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน  

ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะค่อนข้างดีนิยมส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนเอกชน ท าให้นักเรียนใน

โรงเรียนรัฐบาลลดลงเกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้นงบประมาณที่ได้รับลดลงตามจ านวนนักเรียน ปัญหาครูไม่ครบชั้น

ท าให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจเหตุผล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีรายได้น้อยไม่สามารถ

สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนหรือบางแห่งไม่ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษา  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน

ยังไม่มีคุณภาพและไม่ทั่วถึงทั้งขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีในท้องถิ่นท าให้ขาดการเข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคม และไม่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการให้เกิดรูปธรรมท าให้เห็นภาพของประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีพตามหลักดังกล่าว 

 

2. ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา 

 จากการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามบริบทของสถานศึกษาในสังกัด และน า

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสาระในการก าหนด

ทิศทางพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้  ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึง

ได้ด าเนินก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 – 2565  โดยการมีส่วน

ร่วมจากหน่วยงานในสังกัด มาก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงของนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบันเพ่ือก าหนดเป้าหมาย

ของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

 “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างองค์กรคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล          
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

ค านิยาม 
 การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ปฐมวัย มาตรฐาน
หลักสูตร   
 สร้างองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล : ยึด 6 ประการ  (นิติธรรม คุณธรรม  โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคุ่มค่า) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : 2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล     
มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 
 สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21  
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์   
 4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน     
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การจัดการที่หลากหลาย 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
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 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย           
ตามแนวทาง 5M Model 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการความรู้  (KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อพัฒนา
ขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้วยหลักความคุ้มค่า 
บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9. มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 10. ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศใน
ระยะยาว 
  
กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
 ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมี
ทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านผู้เรียน 
    3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
    3.2.ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
    3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
    3.4ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
    3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 
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    3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
    3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
    3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน 
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
    3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
                      3.14  ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความจ าเป็นพิเศษ
และความสามารถพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 
    ด้านสถานศึกษา 
    3.15 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
    3.16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
    3.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขัน้ 
(IS: Independent Study) 
    3.18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   5.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 
   6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
   7.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
   8. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
 
  เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
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  3. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
  4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
แต่ละระดับ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้าน   
ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  7. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
  8. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ 
  10. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การ
จัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
   ๒. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ ๒๐ ป ี
   ๓. ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ๔. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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   ๕. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ
การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
   ๖. ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
   ๗. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
   ๘. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลน 
   ๙. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกลุ่ม/หน่วย 
    
   เป้าประสงค์ที่  7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ
ด้วยหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและน าผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
   ๓. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
   ๔. หน่วยงาน/องค์กรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
   5. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย  ตามแนวทาง 5M Model 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (3.2.1) 
   2. ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินตาม 
5 M Model อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  (KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บนพื้นฐานของการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่องโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
   4. ร้อยละของสถานศึกษา ทีมีการก ากับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 
   5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดการความรู้ (KM) และ PLC อย่างเป็นระบบ 
   6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  

  เป้าประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
  3. ประสาน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  เป้าประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด เพื่อสร้างความม่ันคงในการด าเนินชีวิต 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย 
การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
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  เป้าประสงค์ที่ 1๐  ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพื่อสร้างความ
มั่นคงของประเทศในระยะยาว 
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
ที่มีคุณภาพ  
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
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บทท่ี ๕ 
แผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียน
ที่รบัผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เท่าเทียม พร้อมก้าวสู่
สากลตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิม่
ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
ความสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัตใิน
การใช้โปรแกรมระบบบริหารการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลือ  อ่ืนใดทาง
การศึกษา (IEP Online) ให้แก่ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนรวมทุกแห่งได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีผลการ
จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมเป็นเลิศ  
ถอดบทเรียน แลกเปลีย่นเรยีนรู้  เพื่อ
ค้นหานวัตกรรม หรือ Best Practice 
จัดท าคู่มือเพื่อเผยแพร ่
3. จัดเวทีแสดง  Best Practice และ
มอบรางวัล 
4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู ้

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรยีน
ที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ทุกสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable 
Development)  

สถานศึกษาใน
สังกัดที่จัด
การศึกษา
พิเศษเรียน
รวม จ านวน 
๑๙๐ โรง 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ 1.พัฒนาคุณภาพระบบบริหาร
การให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลือ  อ่ืนใดทางการศึกษา 
(IEP Online) 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียน
ที่รบัผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของผู้เรยีนที่
มีความสามารถจ าเป็นพิเศษ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรยีน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
อาชีพ ทักษะการด ารงชีวิต มี
คุณธรรม จรยิธรรม และมีจิต
สาธารณะ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรยีน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสรมิให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของเด็กวัย
เรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่
ละระดับการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของ
นักเรียนออกกลางคัน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล 

 

    

  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ช่วยเหลือนักเรยีนและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
    

  

เป้าประสงค์ที่ 2 
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เท่าเทียมและมีคณุภาพ 
พร้อมก้าวสูส่ากลตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดมหกรรมความสามารถ ด้าน
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี   
2. จัดกิจกรรมแข่งขันตามรายการ
แข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของผู้เรยีนที่
มีความสามารถพิเศษ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของแต่ละระดับ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ ร้อยละของผู้เรยีน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการส่งเสรมิความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

นักเรียน 
๓๒,๒๙๗ คน 
 

๑๐๐%  ๑๐๐ %  ๑๐๐ %  100% 2. มหกรรมความสามารถ    
ด้านศิลปหตัถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยี  
 

กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ผู้เรียน
ทุกช่วงวัยเป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้   มีทักษะ
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์
คุณลักษณะของผูเ้รียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) 
มีสุขภาวะที่เหมาะสมตาม
วัย มีความสามารถในการ
พึ่งตนเองเป็นพลเมือง ท่ีดี
ของสังคม 

๑.ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน
ให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ทุกช่วงวัย 
๒.ส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคนไดร้ับประทาน 
อาหารตามหลักโภชนาการและเปน็ไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

ตัวช้ีวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านผู้เรียน 
3.1 ร้อยละของผู้เรยีนระดับ
ปฐมวัย ไดร้ับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปญัญา และมี  

นักเรียนทุกคน
และ
สถานศึกษา  
ทุกแห่ง ใน
สังกัด 

๑๐๐%  ๑๐๐ %  ๑๐๐ %  100% 3. การบูรณาการส่งเสรมิ
นักเรียนไทย พัฒนาการดี  
สูงดีสมส่วน สุขภาพจิตดี 
ทุกช่วงวัย 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
3.2 ร้อยละของผู้เรยีนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดร้ับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินับ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรยีน
ที่มีสุขภาวะทีด่ีทุกช่วงวัย 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
เท่าเทียม และมีคณุภาพ 
พร้อมก้าวสูส่ากลตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(0-6 ปี) 
๒. จัดท าแผนการรับนักเรยีนรายปี 
๓. ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้
เข้าถึงการบริการการเรียนรูไ้ด้อยา่ง
ทั่วถึง ครบถ้วน 
๔.จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรยีน 
เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจดับริการ
การเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของผู้เรยีน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสรมิให้มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยี เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของเด็กวัย
เรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่
ละระดับการศึกษา 
ตวัช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของ
นักเรียนออกกลางคัน 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและคุ้มครอง 

๑.จ านวน นร.
ในสังกัด สพป.
มุกดาหาร ในปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ ทั้งหมด 
จ านวน 
๓๒,๒๙๗ คน 
๒.อัตราการเกดิ
ของประชากร
ในแต่ปี ดังน้ี 
- ปี ๖๐ จ านวน 
๓,๔๙๐ คน 
- ปี ๕๙ จ านวน 
๓,๕๗๑ คน 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 4. บูรณาการส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา
ส าหรับเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาทุกประเภท 

กลุ่มส่งเสรมิ
การจัด
การศึกษา 

 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา สพป.มุกดาหาร (พ.ศ.2562-2565)  หนา้ 32 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  นักเรียนและการแนะแนวท่ี
มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
และสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้จัดการ
เรียนให้แก่ผูเ้รียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ปี ๕๘ จ านวน 
๓,๘๑๗ คน 
- ปี ๕๗ จ านวน 
๓,๙๙๔ คน 
- ปี ๕๖ จ านวน 
๔,๐๓๓ คน 
- ปี ๕๕ จ านวน 
๔,๕๘๕ คน 

      

เป้าประสงค์ที่  ๑
ผู้เรยีนทุกช่วงวัยเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีทักษะ ความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์
คุณลักษณะของ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 
๒๑ (3R8C) มีสุข
ภาวะที่เหมาะสมตาม
วัย มีความสามารถใน
การพึ่งตนเอง เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 

ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามสามารถ
ในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่น ๆ 
เพื่อยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่
สากล 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
ด้านผู้เรียน 
3.1 ร้อยละของผู้เรยีน
ระดับปฐมวัย ไดร้ับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น 

นักเรียนใน
สังกัด ระดับ 
ป.๑ – ม.๓  
จ านวน  
๒๕,๑๙๖ คน 

100% 100% 100% 100% 5. การแข่งขันกีฬา
นักเรียน ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  3.2 ร้อยละของผู้เรยีน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้าน 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่  ๑
ผู้เรยีนทุกช่วยวัยเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
มีทักษะ ความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์
คุณลักษณะของ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 
๒๑ (3R8C) มีสุข
ภาวะที่เหมาะสมตาม
วัย มีความสามารถใน
การพึ่งตนเอง เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม
เป้าประสงค์ที่ 3  
ผู้เรยีนมีคณุธรรม
จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 

๑. ประเมินคดัเลือกนักเรียนท่ีมีการพัฒนา
ตนเองใฝ่รู้ใฝเ่รียน และมผีลงานดีเด่นใน
หลาย ๆ ด้าน 
๒. นักเรียนไดม้ีการพัฒนาตัวเองจนได้รับ
รางวัลด้านคณุธรรมจริยธรรม 
๓. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา
ได้ยกระดับตัวเองจนเป็นผู้มีทักษะการจัดการ
ที่หลากหลาย มีทักษะการใช้เทคโนโลย ี
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
ด้านผู้เรียน 
ข้อ 3.2 ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีพัฒนาการ
ที่ดีรอบด้าน 
ข้อ 3.4 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการคิด วิเคราะห ์
ข้อ 3.8 ร้อยละของผู้เรียนท่ี
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  

1. ข้อมูล
คัดเลือก
สถานศึกษา
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
จ านวน 2 
แห่ง 
2. ข้อมูล
คัดเลือก
นักเรียนเพื่อ
รับรางวัล
พระราชทาน 
จ านวน 6 คน 

100% 100% 100% 100% 6. คัดเลือกนักเรยีนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  

กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีจัดการเรยีนรู้ 
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา สพป.มุกดาหาร (พ.ศ.2562-2565)  หนา้ 35 
 

โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (IEP Online) 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

2. มหกรรมความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  810,400 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

3. บูรณาการส่งเสริมนักเรียนไทย พัฒนาการดี สูงดสีมส่วน สุขภาพจิตดีทุกช่วงวัย 55,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

4. บูรณาการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกประเภท 15,000 ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- ๑๐๐,๐๐๐.- กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

5. การแข่งขันกีฬานักเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  30,000 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.- ๓๐๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

6. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

รวม 1,174,400 1,764,000 1,714,000 1,714,000  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๗ 
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรม
การท างาน ให้เกิดการ
กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการด้วย
หลักความคุม้ค่า    
บนพ้ืนฐานของหลัก
นิติธรรม คณุธรรม    
มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์    
ในการบริหาร
งบประมาณ 

1. จัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการ ก.ตปน. 
3. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการสร้าง 
พัฒนา และประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผอ.สพป./
รอง ผอ.สพป. 
/ผอ.กลุ่มงาน 
ใน สพป.
มุกดาหาร 
จ านวน 15 
คน 
2. คณะ -
กรรมการ 
ก.ตปน. จ านวน 
10 คน 
3. ศึกษา-
นิเทศก์ จ านวน 
15 คน 

100% 100% 100% 100% 1. พัฒนาเครือข่าย
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ   
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning    
2. ถอดบทเรียน เพื่อค้นหานวัตกรรม หรือ 
Best Practice ๔ กลุม่สาระ ทุกเครือข่าย  
3. จัดท าคู่มือเพื่อเผยแพร ่
4. จัดเวทีแสดง  Best Practice /เทคนิค
การจัดการเรยีนรู้  และมอบรางวลั 
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู ้

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศกึษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน  

1.สถานศึกษา 
จัดการเรียนรู้
แบบ(Active 
Learning) ทุก
โรงเรียน  
2. สพป. มี
วิทยากรแกน
น าการจัดการ
เรียนรู้แบบ
(Active 
Learning) 

๘๐% ๘๕% ๙๐% ๑๐๐% 2. พัฒนาคุณภาพครมูือ
อาชีพ ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้และสื่อ
เทคโนโลยี ๔ กลุ่ม-สาระ 
แบบ Active Learning 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ 

1. จัดอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและปรบัปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) ช้ัน ป.๒, ป.๕, ม.๒ 
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู ้

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ 

ประกาศการ
ปรับปรุง
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 
๒๕๕๑  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 3. พัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษา ตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษา                ข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)  
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ของผู้เรียนแตล่ะคน (ปรับปรุง 
๒๕๖๐) ในปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ ให้ใช้ 
ป.๑, ป.๔, ม.
๑ ของ สพฐ. 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

1. จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจ าศูนยส์ะเต็ม
ศึกษาประจ าจังหวัด ระดับประถมต้น 
ประถมปลาย และมัธยมต้น ด้วยระบบ
ทางไกล เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงได้ขยายผลต่อให้
ครูผูส้อนในแต่ละระดับ 
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู ้

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษามีกรอบ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับบรบิทของ
พื้นที ่
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัดที่ผ่านการ
พัฒนาตนเอง ผ่านระบบ 
Digital Technology 

สพฐ.และ 
สสวท.จัด
อบรมครูพี่
เลี้ยงประจ า
ศูนย์  สะเต็ม
ศึกษาประจ า
จังหวัด และ
ขยายผลให้
ครูผูส้อน ๖๐ 
คน ของแต่ละ
ระดับด้วย
ระบบทางไกล
เมื่อปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 4. พัฒนาศักยภาพครูพี่
เลี้ยงศูนยส์ะเต็มศึกษา
ประจ าจังหวัด ด้วยระบบ
ทางไกล 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรมและ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

1. ช้ีแจงแนวทางการด าเนินกิจกรรม 
-ศึกษาหลักการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ เทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้จาก Boot Camp 
2. ศึกษาและวิเคราะห์ตัวช้ีวัดกลุม่สาระ
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษา  ปีท่ี ๖ โครงสร้าง 
แบบทดสอบระดับชาติ O-NET (Test-
Blueprint) 
3. น าตัวช้ีวัดจากโครงสร้างแบบทดสอบมา
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยใช้กิจกรรม Micro-teaching 
เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการจดักิจกรรมการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีประสบผลส าเรจ็ 
4. วิทยากรสาธิตการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้
กิจกรรม Micro-teaching 
5. ครูออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู้แบบ 
Active Learning โดยใช้กิจกรรม Micro-
teachingและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. น าเสนอเทคนิคการสอน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 

1. ครูแกนน า
จ านวน ๑๙ 
เครือข่าย ๆ 
ละ ๒ คน  
รวม ๓๘ คน 
2. ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ  
ช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖  
จ านวน ๖๕ 
คน 
 

๓๐ ๓๕ ๔๕ ๕๕ 5. พัฒนากระบวนการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)         
“เปิดกรลุายแทง O-NET” 
๑.ประชุมปฏิบัติการการ
วิเคราะหโ์ครงสร้าง
ข้อสอบ  
๒.ประชุมปฏิบัติการสร้าง
คู่มือ 
๓.อบรมพัฒนาเทคนิคการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แก่
ครูแตล่ะเครือข่าย 
๔.นิเทศติดตามการจดั
กิจกรรม 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล
การศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๗ 
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรม
การท างาน ให้เกิดการ
กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการด้วย
หลักความคุม้ค่า    
บนพ้ืนฐานของหลัก
นิติธรรม คณุธรรม    
มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์    
ในการบริหาร
งบประมาณ 

พัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติ
ราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กร มีการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจ ตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนผู้
เกษียณอายุ
ราชการ 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า ขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ ของ      
ผู้เกษียณอายุราชการ 

กลุ่มบรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ 

 สพท. และ สถานศึกษา ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
ก าหนดเวลา และเป็นการป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดจากการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุนระดม
ทุนและทรัพยากรในการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าป ี

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 7. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

หลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบและ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

   

    

  

ข้อ ๗ ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความถูก
ต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบ และ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

  -พัฒนาการด าเนินงานตามแบบติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามกลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้
สอดคล้องกับการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลของกระทรวง กรม และจังหวัด 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ถูกต้อง ตรงกับตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุนระดม
ทุนและทรัพยากรในการจัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าป ี

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 8. การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน ตาม
กลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง 
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่ง   
มีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อกับโครงการอินเทอร์เน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภยั 
๒. ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัด  
มีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณท์ี่ใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy 
แก่ผู้เรยีน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาปรับปรุง
พัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรยีน Digital 
๔. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device 
ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนากาเรียนรู้ของ
ตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device และ
พัฒนา Digital Pedagogy ส าหรบัครูอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๖. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Distance Learning Information 
Technology:DLIT)  ให้ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษามีกรอบ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับบรบิทของ
พื้นที ่
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัดที่ผ่านการ
พัฒนาตนเอง ผ่านระบบ 
Digital Technology 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของ 
Digital Content เกี่ยวกับ
สาขาท่ีขาดแคลน 

สถานศึกษาใน
สังกัด /
บุคลากรใน
โรงเรียน ท้ัง 
๒๔๓ แห่ง 

๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐% 9. พัฒนาการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมที่ ๑ การอบรม
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะ
ด้าน ICT เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 2 การอบรม
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา การจัดการ
ศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (New DLTV) 
กิจกรรมที่ 3 การออกก
ติดตาม ให้การช่วยเหลือ  
ประเมินและรายงานผล 
การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV   

กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ  
๗. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ  
๘.พัฒนาระบบการประชุมทางไกล 
(Teleconference) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และทุกคนเข้าถึงได้ บูรณการเพื่อการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 

        

ข้อ ๗ ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม คณุธรรม 
มีความ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการ 
บริหารงบประมาณ 

๑. สถานศึกษาสามารถจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ 
จ าเป็น ขนาดแคลนของสถานศึกษา 
๒. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
โปร่งใส คุ้มค่า เหมาะสม และเพยีงพอต่อ
ความต้องการ  
๓. สพท. และ สถานศึกษา ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร ให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันก าหนด 
เวลา และเป็นการป้องกันปัญหาทีอ่าจจะเกิด
จากการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มี
กระบวนการบริหารจัดการ
งานด้านงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุน 
ระดมทุนและทรัพยากรใน
การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง 

๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕% 10. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบลงทุน        
กิจกรรมที่ ๒ การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบลงทุน และ   
งบด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ ๓ การ
ตรวจสอบความเสียหาย 
และจัดท าค าขอรับการ 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

    

    

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือโรงเรียนทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ 
กิจกรรมที่ ๔ ก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานและรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๕ ช้ีแจง
แนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายให้กับ
สถานศึกษาท่ีไดร้ับจดัสรร
งบประมาณให้กับ
สถานศึกษาท่ีไดร้ับจดัสรร 

 

เป้าประสงค์ที่ 7    
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรม 
การท างาน ให้เกิดการ
กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการด้วยหลัก
ความคุ้มค่า บนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความ 

1 หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการประเมิน
ความเสีย่ง และจดัท าแผนการตรวจสอบ
ภายในระยะยาว 4 ปี ก าหนดใหทุ้กโรงเรียน
ได้รับการตรวจสอบภายใน 
2 จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
เพื่อด าเนินการตรวจสอบภายใน ตามแผนที่
ได้ก าหนด 
3 ด าเนินการตรวจสอบภาคสนาม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

1. สถานศึกษา 
จ านวน 243 
แห่ง 
2. สถานศึกษา
ที่ก าหนดเป็น
หน่วยรับตรวจ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ 

100% 100% 100% 100% 11. ตรวจสอบภายใน 
สพป.มุกดาหารและ 
ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาในสังกัด
ประจ าป ี
กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบและ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ 
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ  
4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ และ 
ติดตามผลการตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มี
กระบวนการบริหารจัดการ
งานด้านงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

ประจ าป ี
50 แห่ง 

    

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
บุคลากร ตรวจสอบ
ภายใน 

 

ข้อ ๗ ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม คณุธรรม 
มีความ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการ 
บริหารงบประมาณ 

1. พัฒนาปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน
ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ให้เกิดการกระจายอ านาจการ
บริหารจดัการด้วยหลักความคุม้คา่ บน
พื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้
2. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบรหิาร
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรมีการเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจ ตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรใน
สังกัดทุกคน 

100% 100% 100% 100% 12. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อสนอง
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เป็นบุคลากรแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะการ
จัดการที่หลากหลาย
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  
และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้น่าอยู่ 
2. บุคลากรทุกคนร่วมมือกันและรบัผิดชอบ
ในการดูแลอาคาร สถานท่ีให้น่าอยู่ 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และไดร้ับ
ความสะดวกสบาย 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละความพึง
พอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

100% 100% 100% 100% 13. การปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนาอาคาร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

กลุ่มอ านวยการ 

ข้อ ๗ ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม คณุธรรม 
มีความ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการ 
บริหารงบประมาณ 

ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความ
เข้าใจอันดีระหวา่งผู้ประกอบวิชาชีพครูกับ
ปะชาชนในการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรมีการเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู และ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

100% 100% 100% 100% 14. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๗ 
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรม
การท างาน ให้เกิดการ
กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการด้วยหลัก
ความคุ้มค่า บนพ้ืนฐาน
ของหลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ในการ 
บริหารงบประมาณ 

1.จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาและส านักงาน 
2.ติดตามสถานศึกษาท่ีมเีรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ เพื่อสืบสวน/สอบสวน ในเรือ่งที่
ร้องเรียน 
3.สร้างขวัญก าลังใจใหส้ถานศึกษาที่มีเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข ์

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรมีการเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจ ตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

 80% 80% 80% 80% 15. อบรมเสริมสรา้งวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อ
ป้องปรามการทุจริตของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กฎหมายและคด ี

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการดา้นหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 4 ปี และแผนปฎิบัติการประจ าป ี
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา มีแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ใช้ในการบริหารจดัการด้าน
การศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มี
กระบวนการบริหารจัดการ
งานด้านงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1.สถานศึกษา
ทุกแห่ง 
2. กลุ่มงานใน
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ทุกกลุ่ม 
 

100% 100% 100% 100% ๑6. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวน 
ปรับปรุง จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน และการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ส านักงานเขตพื้นท่ี 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

คุณธรรม มีความ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบ และ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

   

    

การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 
บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคลากร
แห่งการเรียนรู้ มี
ทักษะการจัดการที่
หลากหลายเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม  
และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้บรหิารและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง 

100% 100% 100% 100% 17. การประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคลากร
แห่งการเรียนรู้ มี
ทักษะการจัดการที่
หลากหลายเป็น 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้บรหิารและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับ
การเปลีย่นแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ
และเทคโนโลย ี
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและน าความรู้
มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร  

1. ผอ.สพท. 
2. รอง ผอ.
สพท. 
3. ผู้อ านวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม 

100% 100% 100% 100% 18. การประชุมผู้บริหาร
การศึกษาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทุกวันพุธ 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ผู้สร้างนวัตกรรม  
และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละความพึง
พอใจในการบริหารและจดั
การศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการ ครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/งาน 

 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักคุม้ค่า 
บนพ้ืนฐานของหลัก
นิติธรรม คณุธรรม มี
ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบ และ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

1. หน่วยงานจัดท ากระบวนการท างานท่ี
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตรข์องชาติ 
โดยมีกลุยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดในการ
ขับเคลื่อนคณุภาพขององค์กร 
2. จัดท าเอกสารเพื่อรับรองการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการตามมาตรฐาน 
3. จัดท าเอกสารเพื่อรองรับการตดิตาม
ประเมินการควบคมุภายในเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป่าหมาย 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มี
กระบวนการบริหารจัดการ
งานด้านงบประมาณอย่าง
เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ มีการ 

บุคลากรใน
สังกัด
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา 

100% 100% 100% 100% 19. การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ
มาตรฐานและการตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดการจัดสวัสดิการ 
สวัสดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักคุม้ค่า 
บนพ้ืนฐานของหลัก
นิติธรรม คณุธรรม มี
ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบ และ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 
 

เสรมิสร้างคุณธรรมด้วยการน าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท าบุญในวันพระ 
ทุกอ าเภอในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป่าหมาย 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ข้าราชการ
ครุ และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด 

100% 100% 100% 100% 20. เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นบุคลากร
แห่งการเรียนรู้ มี
ทักษะการจัดการที่
หลากหลายเป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม  
และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย
และแต่งตั้งข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
2. ด าเนินการพิจารณายา้ยและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามปฏิทินการปฏิบตัิงานประจ าป ี
3. ประกาศผลการพิจารณาย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามปฏิทินการปฏิบตัิงานประจ าป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
สถานศึกษามีแผนความ
ต้องการครูในระยะ 20 ปี 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษามีกรอบ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับบรบิทของ
หน้าท่ี 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวน
ครูเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด 

80% 85% 90% 95% 21. การย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ด าเนินการจัดท าข้อมลู ตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา ท่ี
เสนอขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ว21/2560 
2.ประเมินเอกสารผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยาฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการ ว
21/2560 ณ สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
 

ข้าราชการครู
และบุคลากรใน
สังกัดผู้มี
คุณสมบัติของมี
หรือเลื่อนวิทยา
ฐานะตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการ ว
21/2560 

85% 90% 95% 100% 22. การจัดท าข้อมลู
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ     
ว ๒๑/๒๕๖๐ 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือน 
2. สรุปและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดที ่1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
 

1. พนักงาน
ราชการ 99 
อัตรา 
2. เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ
โรงเรียน 101 
อัตรา 
3.บุคลากร
วิทย์-คณิต 
22 อัตรา 
4. ครูรายเดือน
แก้ไขปัญหา  

100% 100% 100% 100% 23. อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและ
ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

   สถานศึกษาขาด
แคลนขั้นวิกฤติ 
63 อัตรา 
5. พี่เลี้ยงเด็ก
พิการ 67 
อัตรา 
6. ครูผู้
ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน 
23 อัตรา 
7. นักการภาร
โรง 82 อัตรา 
24. ลูกจ้าง
ช่ัวคราว
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 5 
อัตรา 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะ การ
จัดการที่หลากหลาย  

1. ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ราชการและลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา ตามกรอบอัตราก าลัง 
วิชาเอก ต าแหน่งท่ีว่าง 
2. ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ราชการและลูกจ้างทีไ่ด้รับการคัดเลือก 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
สถานศึกษามีแผนความ
ต้องการครูในระยะ 20 ปี 

ตัวช้ีวัด 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวน
ครูเหมาะสมและเพียงพอต่อ 

1. อัตราว่าง
ต าแหน่ง
พนักงาน
ราชการ 
2. อัตราว่าง
ต าแหน่ง 

100% 100% 100% 100% 24. การสรรหาและ
คัดเลือกพนักงานราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3. บรรจุแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือก  
4. ประเมินและรายงาน สพฐ. , กคศ. 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่
ละคน 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละ
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมลู
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวาง
แผนการผลติและพัฒนาครูทั้ง
ระบบ 

ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

      

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่นวัฒนธรรม
การท างาน ให้เกิดการ
กระจายอ านาจการ
บริหารจดัการด้วยหลัก
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม คณุธรรม 
มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

1. จัดท าคู่มือและแบบประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการผู้บริหารสถานศกึษาใน
สังกัด 
2. ประชุมคณะกรรมการช้ีแจงแนวทางตาม
คู่มือและแบบประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของผู้บริหารสถานศกึษาใน
สังกัด 
3. ด าเนินการออกประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษาตามก าหนดปฏิทิน 
4. สรุปผลการประเมิน เพื่อประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป่าหมาย 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ มีการ
เสรมิสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดการจัดสวัสดิการ 
สวัสดภิาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100% 100% 100% 100% 25. เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักคุม้ค่า 
บนพ้ืนฐานของหลัก
นิติธรรม คณุธรรม มี
ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบ และ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรในสังกัดที่มีคณุสมบัติ เสนอขอ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าป ี
2. จัดท าขอมูลผูเ้สนอขอ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี เพื่อส่งค าขอให้กับ สพฐ. 
ตามปฏิทินการปฏิบตัิงาน 
3. จัดท าข้อมูลและจัดสรร
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี ให้กับข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
4. ประเมินและรายงานผล 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรมีการเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ข้าราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ลูกจ้าง-
ประจ า 

100% 100% 100% 100% 26. การจัดสรร
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
และเหรียญจักรพรรดิ
มาลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

เป้าประสงค์ที่ 7 
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักคุม้ค่า 
บนพ้ืนฐานของหลัก 

1. ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนประวัติ และ 
กพ. 7  ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน  
2. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาในเรื่องการ
เสรมิสร้างวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

และน าผลไปใช้ในการพัฒนา 

ทะเบียน
ประวัติ และ 
กพ.7 ของ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน 

    ๒7. การปรับปรุงทะเบียน
ประวัตติามระเบียบ ก.ค.ศ.
๑๖ และ ก.พ.๗ 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

นิติธรรม คณุธรรม มี
ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ให้ทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วม
รับผิดชอบ และ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

 งานอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กรมีการเสรมิสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางให้
โรงเรียนในสังกัดโดยกลุม่เป้าหมาย
ผู้อ านวยการโรงเรยีนและบุคลากร ท่ี
รับผิดชอบในการจดัท าข้อมูลอตัราก าลัง 
2. ด าเนินการจัดท าข้อมลูอัตราก าลัง 
3. รวบรวบข้อมูลอัตราก าลัง 
4. น าข้อมูลอัตราก าลังมาใช้ในการบริหาร
จัดการดา้นบุคลากรในสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
สถานศึกษามีแผนความ
ต้องการครูในระยะ 20 ปี 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษามีกรอบ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับบรบิทของ
พื้นที ่
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวน
ครูเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
คน 

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัด 
2. แผน
อัตราก าลังครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

100% 100% 100% 100% 28. จัดท าข้อมูล
อัตราก าลังครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และการวางอัตราก าลัง   
๓ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละ
สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
วางแผนการผลิตและพัฒนา
ครูทั้งระบบ 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดร้ับบรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ สมรรถนะการปฏิบตัิงานและสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศกึษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัด มทีักษะใน
การสร้างนวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัด สามารถ
ผ่านการพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ digital Technology 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ทุกคน 

100% 100% 100% 100% 29. การประเมินสัมฤทธ์ิ
ผลการปฏิบตัิงานและ
ศึกษาดูงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
บรรจุใหม่ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลย ี
2. ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัด มทีักษะใน
การสร้างนวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัด สามารถ
ผ่านการพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ digital Technology 
 

ลูกจ้างประจ า
และลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
ต าแหน่ง
นักการภารโรง
ในสังกัด 

100% 100% 100% 100% 30. การประชุมอบรมเพื่อ
พัฒนาเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานลูกจา้งประจ า
และลูกจ้างช่ัวคราว 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะ การ
จัดการที่หลากหลาย 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเอง
ด้วยวิธีท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
เทคโนโลย ี
2. ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัด มทีักษะใน
การสร้างนวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 

บุคลากร  
38 ค (2) 
ในสังกัด 

100% 100% 100% 100% 31. อบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓๘ ค (๒) 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัด สามารถ
ผ่านการพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ digital Technology 

       

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. จัดท าหลักสตูรเพื่อด าเนินการพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนในสังกัด ให้มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ด าเนินการพัฒนาเจ้าหน้าท่ีธุรการ
โรงเรียนใหส้ามารถพัฒนางานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของ
บุคลากรในสังกัด สามารถ
ผ่านการพัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ digital Technology 
 

เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ
โรงเรียน 
จ านวน 243 
คน 

100% 100% 100% 100% 32. การประชุมอบรมเพื่อ
พัฒนาเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ธุรการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มกีารพัฒนา
ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสภาพ
สังคม 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
และน าความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ในสังกัด 

100% 100% 100% 100% 33. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

การจัดการที่
หลากหลาย เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม และมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

2. ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัด มทีักษะใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการใช้
นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน 

        

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ประชาสัมพันธ์ก าหนดรายละเอียดวิธีการ
และคัดเลือกใหผู้้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
2. ด าเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก 
3. ออกผลประเมินการปฏิบัติงาน 
4. ประกาศผลการคดัเลือกและรบัประกาศ
เกียรติคณุ, เข็ม/โล่หร์างวัล 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
ตวัช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวน
ครูเหมาะสมเพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ข้าราชการครู
ในสังกัดที่
ปฏิบัติหน้าท่ี
ไม่น้อยกว่า   
3 ปีการศึกษา 

100% 100% 100% 100% 34. “ครูดีในดวงใจ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกใหผู้้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
2. ด าเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก 
4. ประกาศผลการคดัเลือก และสง่ผลงานผู้
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประกวดใน
ระดับภาค และระดับประเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวน
ครูเหมาะสมเพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด 

100% 100% 100% 100% 35. การคัดเลือกครผูู้มี
ผลงานดเีด่นประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคณุค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่
หลากหลาย เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1. ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องและมี
ศักยภาพในการท างานด้านการบรหิารงาน
ทะเบียนของโรงเรยีน 
2. ครูได้มีการพัฒนาตนเองและมคีุณธรรม 
จริยธรรม ในการท างานทะเบยีนนกัเรียน
อย่างเที่ยงตรง และรวดเร็ว 
3. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ได้ยกระดับตัวเองจนเป็นผู้มีทักษะการจัดการ
ที่หลากหลาย มีทักษะการใช้เทคโนโลย ี

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มา
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์กร 
ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการสร้าง 
พัฒนา และประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100% 100% 100% 100% ๓6. การจัดและการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจบการศึกษา 
แบบพิมพ์ ปพ.๓  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 7
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ
หลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความถูก
ต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบและ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ  

1. ประชุมคณะท างาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการขา้ราชการครูและ
ลูกจ้างประจ า ท่ีเกษียณอายุราชการ  
3. ประเมินผลและรายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 4 หน่วยงาน/
องค์กร มีการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดการจัด
สวัสดิการ สวสัดภิาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. ข้าราชการ
ครูเกษียณอายุ
ราชการ  
2. ลูกจ้าง-
ประจ า
เกษียณอายุ
ราชการ 

100% 100% 100% 100% 37. ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
ขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายรุาชการ 

กลุ่มบรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

เป้าประสงค์ที่ 7
ปรับเปลีย่น
วัฒนธรรมการท างาน 
ให้เกิดการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของ  

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนตดิตาม 
2. ประชุม/นิเทศติดตาม2ครั้ง    
3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
สถานศึกษามีการสร้าง 
พัฒนา และประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผอ. สพป.         
/รอง ผอ.
สพป./ผอ.กลุ่ม
ใน สพป.      
จ านวน ๑๕ 
คน          
  

๑๐๐ %  ๑๐๐ % ๑๐๐ % ๑๐๐ % 38. พัฒนาเครือข่าย
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบประเมินและ
นิเทศการศึกษา 
-ประชุมปฏิบตัิการจดัท า
แผนตรวจสอบตดิตาม
นิเทศ 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

หลักนิติธรรม 
คุณธรรม มีความถูก
ต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมรับผิดชอบและ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการ
บริหารงบประมาณ 

  2. คณะ- 
กรรมการ 
ก.ตปน.   
๑๐ คน 
3. ศึกษา-
นิเทศก์  ๑๕ 
คน 

    -จัดประชุม ก.ตปน.  
-ออกติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผนฯ 
-ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

ผู้เป้าประสงค์ที่ ๔ 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นบุคคลแห่ง
การเรยีนรู้                 
มีทักษะการจัดการที่
หลากหลาย เป็นสร้าง
นวัตกรรม และมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

จัดอบรมผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) ช้ัน ป.๒, ป.๕, ม.๒ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
และการจัดการเรยีนรู้ และ
การวัดประเมินผลอยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแตล่ะคน 

สพฐ.ประกาศ
การปรับปรุง
หลักสตูร
แกนกลาง
การศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
(ปรับปรุง 
๒๕๖๐) ในปี
การศึกษา 
๒๕๖๑ ให้ใช้  
ป.๑, ป.๔, ม.๑ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 39. การพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

  

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑. พัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 30,000 ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

2. พัฒนาคุณภาพครมูืออาชีพ ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้และสือ่เทคโนโลยี 4 กลุ่มสาระ             
แบบ Active Learning 

๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 

3๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

4. พัฒนาศักยภาพครูพี่เลีย้งศูนยส์ะเต็มศึกษาประจ าจังหวัด ด้วยระบบทางไกล 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

5. พัฒนากระบวนการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) “เปดิกรุลายแทง O-NET” ๗๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบ าเหน็จบ านาญ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 

๒๘,0๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 1๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ กลุ่มนโยบายและแผน 
8. การติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกลยุทธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

10,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กลุ่มนโยบายและแผน 

9. พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

6๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา
ทางไกลฯ 

๑0. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  4๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กลุ่มนโยบายและแผน 
11. การตรวจสอบภายในประจ าปี  5๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ 415,000 415,000 415,000 415,000 กลุ่มอ านวยการ 

13. การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 4๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอ านวยการ 
14. ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอ านวยการ 
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โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

15. อบรมเสริมสรา้งวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

40,000 100,000 100,000 100,000 กฎหมายและคด ี

๑6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มนโยบายและแผน 

17. การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 50,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอ านวยการ 
18. การประชุมผู้บริหารการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกวันพุธ 35,700 35,700 35,700 35,700 กลุ่มอ านวยการ 
19.การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการมาตรฐานและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

30,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มอ านวยการ 

20. เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอ านวยการ 
21. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
22. การจัดท าข้อมลูข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ว๒๑/๒๕๖๐ 

๓๔,๔๐๐ ๓๔,๔๐๐ ๓๔,๔๐๐ ๓๔,๔๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

23. อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

24. การสรรหาและคดัเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
25. เสรมิสร้างประสิทธิภาพการบริหารจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา ในสังกัด ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
26. การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดมิาลา  50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
๒7. การปรับปรุงทะเบียนประวัตติามระเบียบ ก.ค.ศ. ก.ค.ศ.๑๖ และ ก.พ.๗ ๓6,0๐๐ ๓6,0๐๐ ๓6,0๐๐ ๓6,0๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
28. จัดท าข้อมูลอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและการวางอัตราก าลัง ๓ ปี  ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
29. การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๑๕๑,๒๐๐ ๑๕๑,๒๐๐ ๑๕๑,๒๐๐ ๑๕๑,๒๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

โครงการ 
ปีที่ด าเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

30. การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานลูกจ้างประจ าและลูกจา้ง
ช่ัวคราว 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

31. อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ๓๘ ค (๒) ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

32. การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรยีน 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

33. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสงักัด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

34. “ครูดีในดวงใจ”  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

35. การคัดเลือกครผูู้มผีลงานดีเดน่ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษเ์พื่อรับรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๓6. การจัดและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา แบบพิมพ์ ปพ.๓  15,000 15,000 15,000 15,000 กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
37. ประชุมเชิงปฏิบตัิการข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กลุ่มบรหิารงานการเงินและ

สินทรัพย ์
38. พัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 30,000 6๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
39. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐ 

30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

รวม 2,894,000 3,654,900 3,634,900 3,684,900  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 5 
สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระในการ
บริหารงาน และการ
จัดการเรียนรู้ ร่วมกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย ตาม
แนวทาง 5M Model 

๑. ประชุมสร้างความตระหนักแก่ ผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม้ีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวน การพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้   
๒. โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรูต้าม
มาตรฐานตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศึกษา 
๓. นิเทศ ก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนของสถานศึกษา  
๔. มอบขวัญก าลังใจ 
5. O-Net  ป.๖ สูงขึ้น ๔  
6. O-Net  ม.๓ สูงขึ้น ๔ 
7. NT ป.๓ สูงขึ้น ๕ 
8. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีศรีมุกดาหาร 
9. ครูมีนวัตกรรม ร้อยละ ๕ 
10. ผู้บริหารมีนวตักรรม ร้อยละ ๕ 
11. โรงเรยีนมีแนวปฏิบตัิที่ด/ีผลงาน   ร้อย
ละ๑๐ 
12. จับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙ 
(ผอ.พบเพื่อนคร)ู 
13. มอบรางวัล /เกียรติบัตร  
     ๑) ครูดเีด่น 
     ๒) เด็กเก่ง 
     ๓) เด็กดีศรีมุกดาหาร 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ
สถานศึกษามีรปูแบบและ
แนวทางในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาให้
เกิดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษามีคณุภาพ 
มาตรฐาน และพัฒนาระดับ
สากล 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาและเครือข่ายที่
ใช้นโยบายการขับเคลื่อน
คณุภาพการศึกษาที่ด าเนิน
ตาม 5M Model อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน ๒๔๓ 
คน 
2. ครู ๒,๑๓๔ 
คน  
3. บุคลากร
ทางการศึกษา 
๗๑ คน      
4. นักเรียน 
๓๒,๒๙๗ คน 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 1. จับมือสานพลัง ก้าวสู่
เป้าหมาย ๙๙ (ผอ.พบ
เพื่อนคร)ู 
กิจกรรมที่ ๑ “จัดกิจกรรม 
สวัสดคีุณคร”ู  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรม 
“นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล” 

 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/
โรงเรียนที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
สถานศึกษามีความ
อิสระในการ
บริหารงาน และการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย ตาม
แนวทาง ๕M Model  
 

1. ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ 
2.  สร้างเครื่องมือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ และก าหนดปฎิทินการนเิทศ  
3. ปฏิบัติการนิเทศแบบบรูณาการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
สถานศึกษา/หน่วยงาน มี
การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนรวม 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ
สถานศึกษามีรปูแบบและ
แนวทางในการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาให้
เกิดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษามีคณุภาพ 
มาตรฐาน และพัฒนาระดับ
สากล 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาและเครือข่ายที่
ใช้นโยบายการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาที่ด าเนิน
ตาม 5M Model อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา
จ านวน ๒๔๓ 
แห่ง 
๑๙ เครือข่าย 

 

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% 2. พัฒนากระบวนการ
รูปแบบการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
พัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุม-
สัมมนาพัฒนาศักยภาพ   
ผู้นิเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ ปฏิบัติการ
นิเทศการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการ
ทุกงาน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีการ
บริหารงาน      
เชิงบูรณาการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการความรู้ 
(KM) และสร้างชุมชน
การเรยีนรู้ทางทาง
วิชาชีพ (PLC) บน
พื้นฐานของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาขับเคลื่อน
คุณภาพก ากับติดตาม 
ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 

๑.ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
สถานศึกษามีระบบข้อมลู
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีข้อมูล ผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน าข้อมูล
สารสนเทศและข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลมารใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีและใช้
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาใน
สังกัด/
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
ทั้ง ๒๔๓ แห่ง 

๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐% 3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การออก
ติดตาม ตรวจสอบจ านวน
นักเรียน การนับจ านวน
นักเรียนและการจัดท า 
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาและการเผยแพร่
ข้อมูลสารเทศทาง
การศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๖ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มี
การบริหารงาน      
เชิงบูรณาการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดการความรู้ 
(KM) และสร้างชุมชน
การเรยีนรู้ทางทาง
วิชาชีพ (PLC) บน
พื้นฐานของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาขับเคลื่อน
คุณภาพก ากับติดตาม 
ประเมินและรายงาน
ผลอย่างเป็นระบบ 

๑. จัดท า วิเคราะห์ข้อมลู สารสนเทศผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน 
O-NET, RT,  NT และข้อสอบปลายปี 
๒. พัฒนาครูในการน าข้อมูลสารสนเทศจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพื้นฐาน O-NET, RT, NT และข้อสอบ
ปลายปี ไปวางแผนพัฒนาผูเ้รียน 
๓. นิเทศ ติดตามครูผูส้อน เกี่ยวกับการน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้วางแผนพฒันาผู้เรยีน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
สถานศึกษามีระบบข้อมลู
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีข้อมูล ผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะหเ์พื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน าข้อมูล
สารสนเทศและข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลมารใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษา ที่มีการก ากับ
ติดตามในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผล 

ผลการทดสอบ 
O-NET, RT,  
NT และข้อสอบ
ปลายป ี
 

๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐% 4. พัฒนาครูผู้สอนวิเคราะห์
ผลการประเมินระดับชาติ
เพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียน         
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ปฏิบัติการวเิคราะห์ข้อมลู 
ผลการประเมิน 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
พัฒนาครูเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ    
ติดตามผล-สรปุรายงานผล 
 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

  อย่างเป็นระบบ (ระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษา) 

       

เป้าประสงค์ที่ 5 
สถานศึกษามีความ
อิสระในการ
บริหารงาน และการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้มีส่วนไดเ้สีย ตาม
แนวทาง 5M Model  
 

1. ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ 
2. สร้างเครื่องมือ แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ และก าหนดปฎิทินการนเิทศ  
3. ปฏิบัติการนิเทศแบบบรูณาการ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
สถานศึกษามีรปูแบบและ
แนวทางในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้เกิด
คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาและเครือข่ายที่
ใช้นโยบายการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตาม
แนวทาง 5M Modelอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สถานศึกษา
จ านวน243 
แห่ง 
19 เครือข่าย 
 

85% 90% 100% 100% 5. พัฒนากระบวนการ
รูปแบบการนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
พัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมสมัมนาพัฒนา
ศักยภาพผู้นเิทศ 
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการ
นิเทศการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการ
ทุกงาน 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล
การศึกษา 
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โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ 
ปีท่ีด าเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. จับมือสานพลัง ก้าวสู่เปา้หมาย ๙๙ (ผอ.สพป.พบเพื่อนครู) 350,000 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการพฒันาระบบบรหิารและ 
การจัดการศึกษา 

200,000 ๔๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 55,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.พัฒนาครูผู้สอนวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติเพื่อวางแผนพฒันาผู้เรยีน   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

5. พัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการพฒันาระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 200,000 450,000 500,000 500,000 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

รวม 855,000 1,450,000 1,570,000 1,600,000  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 8  
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 9 มี
รูปแบบการพัฒนาท่ี
หลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ส่งเสริมให้โรงเรียนที่มผีลการด าเนนิงานเป็น
เลิศได้เผยแพร่ความรู้ ผลงานดเีดน่ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ในรูปแบบ
การจัดนิทรรศการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัฐกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ประสาน 
ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร 
หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
เป็นเครือขายและแหล่ง
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกันและ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขต 

สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100% 100% 100% 100% 1. มหกรรมวิชาการและ
งานของดีจังหวัด
มุกดาหาร  

กลุ่มอ านวยการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

เป้าประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
กลุ่ม/หน่วย/

เครือข่าย/โรงเรียนที่
รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ที่ 10 
ผู้เรยีนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดมุกดาหาร มี
คุณภาพ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงของ
ประเทศในระยะยาว 

 เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณา
การหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสังคม วัฒนธรรม และ
ภาษาของท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของ
ผู้เรยีนมีทักษะพื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ 

 

    

  

เป้าประสงค์ที่ 8 
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียนให้
เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทุกช่วง
วัย 
2. จัดท าสื่อในการรณรงค์จดัการขยะใน
หน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อใหเ้ป็น
สถานศึกษาปลอดขยะ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
สภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม 
สึงคม และเศรษฐกิจ เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Environmental 
Education Sustainable 
Development : EESD) 

1. บุคลากรใน
สังกัดทุกคน 
2. 
สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100% 100% 100% 100% 2. การรณรงค์การจัดการ
ขยะในหน่วยงานและ
สถานศึกษา (คลิป VDO) 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่  4 การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

เป้าประสงค์ 
 

แนวทาง 
 

ตัวชี้วัด  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

กลุ่ม/หน่วย/
เครือข่าย/โรงเรียนที่

รับผดิชอบ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

เป้าประสงค์ที่ 9 มี
รูปแบบการพัฒนาท่ี
หลากหลาย และ
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1. บริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก) ทุกแห่ง ตามนโยบายและคู่มือการ
ด าเนินงาน 
2. ติดตามโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีจัดการศึกษา
โดยการเรียนรวมแบบช่วงช้ัน ให้มี
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับที่
สูงขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของ
สถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการ
พัฒนาท่ีสอดคล้อง และ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1. โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก) 9 
โรงเรียน 
2. โรงเรียน
เครือข่ายมา
เรียนรวม 10 
โรงเรียน 
3. โรงเรียน 
เรียนรวมแบบ
ช่วงช้ัน 24 
โรงเรียน 

100% 100% 100% 100% 3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ โรงเรยีน
ขนาดเล็ก กรณีโรงเรยีนดี
ใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และ
เรียนรวม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

เป้าประสงค์ที่ 9 มี
รูปแบบการพัฒนาท่ี
หลากหลาย และ
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 ตัวช้ีวัดที่ 4. ร้อยละของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณา
การหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสังคม วัฒนธรรมและ
ภาษาของท้องถิ่น 

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และครู 60 
คน 
2. ศึกษา-
นิเทศก์ 16 
คน 

100% 100 100 100 4. การพัฒนาครูโรงเรียน
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่  ๔ การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

 

โครงการ 
ปีท่ีด าเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. มหกรรมวิชาการและงานของดจีังหวัดมุกดาหาร 120,000 120,000 120,000 120,000 กลุ่มอ านวยการ 
2. การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา (คลิป VDO) ๒๒,๑๗๐ ๒๒,๑๗๐ ๒๒,๑๗๐ ๒๒,๑๗๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ โรงเรียนขนาดเล็ก กรณโีรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และเรยีนรวม 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มนโยบายและแผน 

4. การพัฒนาครูโรงเรียนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

รวม 492,170 492,170 492,170 492,170  
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บทท่ี ๖ 
การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 

 

1. การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พ .ศ. 
2562-2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
ผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีการระดมสรรพก าลังทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานต้นสังกัด  แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง แผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา  
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มงานและหน่วยงานในสังกัด   ด าเนินงานอย่างเป็น รูปธรรม โดย
การแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่โครงการ/กิจกรรม ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่มี
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมนั้นๆ ด้วย  
  3) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้น าการศึกษา  มีความมุ่งมั่น
จริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยด าเนินการชี้แจง สร้างความรู้ ความ 
เข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ ยวข้องทุกภาค
ส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  
  4) ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  ผู้อานวยการสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญและใช้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( พ.ศ.2562 – 2565 ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
เป็นเครื่องมือ กรอบ และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  
   5) ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญก าลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล แก่บุคลากรที่
ด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  
 6). หน่วยงานกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ 

2. การติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( พ.ศ.2562 – 2565 )  ไปสู่ การปฏิบัติ 
มีแนวทางและกระบวนการส าคัญดังนี้  
 1) จัดตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผล  เพ่ือขับเคลื่อนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ   ร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าภายใต้กรอบท่ีก าหนดขึ้น และจัดท ารายงานผล อย่างต่อเนื่องทุกปี  
 2) ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ หรือปี การศึกษา  
 3) สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน  เพื่อประโยชน์ ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
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 4)  ติดตามประเมินผล การด าเนินงานตามแผนฯ ในช่วงกลางและปลายแผนฯ พร้อมปรับปรุง แนว
ทางการติดตามประเมินผลทุกระดับ และจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ เพ่ือให้แผน สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค จากการด าเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้ เสนอไว้
ในแผน มาใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะต่อไป 
 5) ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน หรือจัดท า
แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในห้วงต่อไป  
 6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 

● ค าสั่ง 

● ผู้จัดท า 
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คณะท างาน 

 ที่ปรึกษา 

1. นายมารุต  อุปนิสากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. นายณรงค์  โล่ห์ค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3. นายสุริยะ  ใจวงษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

4. นายประภาส  ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

5. นายมนตรี  ลาดนาเลา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  

 คณะท างานจัดท าเอกสาร 

1. นางวิหาร  พละพร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

และปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. นายประสพสุข  จันเต็ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

4. นายอภัย  ปริปุรณะ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. นายสายันต์  ผาดโผน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

6. นางสุพัตรา  พรมรักษา ผู้อ านวยการอ านวยการ 

7. นางปาลิดา  ค าพิชิต  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

8. นางนวลออง  ประยงค์หอม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9. นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10. นางอมรรัตน์  กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

11. นายชูกิจ  พาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

12. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

13. นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

14. นายรุ่งเรือง  อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

15. นายราเชนทร์  มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

16. นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 


