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คำนำ 

 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ในการขับเคลื่อน

นโยบายด้านการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเชื่อมโยงสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560-2579) และเพื่อให้

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ให้บริการทางการ

ศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 

ข้อคิดเห็น และความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2566-2570 ได้สำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
       บทนำ  

ความเป็นมา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65  กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้เกิดความเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญตัิ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2561 และได้โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)  ตั้งแต่วันประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  
พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป 
  ในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการจำเป็นต้องจัดทำแผนและเสนอของบประมาณในรูปแบบของ
แผนงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System : SPBBS) 
โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังกล่าวข้างต้น 
  ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 
2566 – 2570 ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาการศึกษามีความสอดคล้องกับทิศทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ในการ
กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและไม่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม และให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ นำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการในการดำเนินงานต่อไป 

บริบทท่ัวไปของจังหวัดมุกดาหาร 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั ้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตร แยกออกมาจากจังหวัดนครพนม           
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 นับเป็นจังหวัดที่ 73 ของประเทศไทย ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 650 
กิโลเมตร พ้ืนที่ทั้งหมด 2,712,349 ไร่ (4,339.83 ตร.กม.) มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดน 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์       
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/27_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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การปกครองและประชากร 

 ที่มา : ข้อมูลปี พ.ศ. 2564 กรมการปกครอง 
ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดมุกดาหาร  

ที ่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ. ทน./ทม. ทต. อบต. 

1. เมืองมุกดาหาร 12 149 1 1 10 2 

2. คำชะอี 9 88 - - 1 9 

3. ดอนตาล 7 63 - - 3 5 

4. นิคมคำสร้อย 7 79 - - 10 2 

5. ดงหลวง 6 60 - - 3 3 

6. หว้านใหญ่ 5 43 - - 2 2 

7. หนองสูง 6 44 - - 3 2 

 รวม 52 526 1 1 24 29 

  จังหวัดมุกดาหารมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ  52 ตำบล 526 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
อำเภอเมืองมุกดาหาร  อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล  อำเภอดงหลวง   อำเภอหนองสูง  และ
อำเภอหว้านใหญ่   
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง                   
เทศบาลตำบล 24 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 29 แห่ง  

ตารางท่ี 2 แสดงโครงสร้างประชากรจังหวัดมุกดาหาร 

ที ่ อำเภอ ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1. เมืองมุกดาหาร 51,032 68,203 68,503 136,706 

2. คำชะอี 15,746 23,411 23,504 46,915 

3. ดอนตาล 13,635 22,248 22,250 44,498 

4. นิคมคำสร้อย 13,588 21,778 21,884 43,662 

5. ดงหลวง 12,311 19,684 19,369 39,053 

6. หว้านใหญ่ 6,354 9,928 9,917 19,845 

7. หนองสูง 7,306 10,381 10,424 20,805 

 รวม 119,972 175,633 175,851 351,484 

 จังหวัดมุกดาหาร  มีจำนวนครัวเรือน 119,972 ครัวเรือน ประชากร 351,484  คน แบ่งเป็นชาย 
175,633 คน  หญิง 175,851 คน มีความหนาแน่นของประชากร 80.99 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร  
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บริบทท่ัวไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร   
อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์  49000 โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสาร 0-4261-3040 
Website  http://www.mdh.go.th บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร อยู ่ทางทิศตะวันออกของศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อ   ปี พ.ศ.2530 
เดิมเป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร  อำเภอคำชะอี  อำเภอ
ดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง และอำเภอหว้านใหญ่   
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
 ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำแนกตามสังกัด  

อำเภอ 

สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด 

สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. การศึกษา

พิเศษ 
ศฝช. อปท. HOME 

SCHOOL 

ศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็ก 

เมืองมุกดาหาร 79 11 8 3  2 1 3 6 63 

คำชะอี 34 5 1  1   1  29 

นิคมคำสร้อย 34 5 1 1    1  18 

ดอนตาล 36 3 1 1  1    29 

หว้านใหญ่ 15 1        10 

ดงหลวง 28 2 1 1 1     25 

หนองสูง 19 3        5 

รวม 246 30 12 6 2 3 1 5 6 179 

http://www.mdh.go.th/
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อำเภอ 
สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด 

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

ศฝช. อปท. HOME 
SCHOOL 

เมืองมุกดาหาร 79 11 8 3  2 1 3 6 
คำชะอี 34 5 1  1   1  
นิคมคำสร้อย 34 5 1 1    1  
ดอนตาล 36 3 1 1  1    
หว้านใหญ่ 15 1        
ดงหลวง 28 2 1 1 1     
หนองสูง 19 3        

รวม 246 30 12 6 2 3 1 5 6 
  สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำแนกตามสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา ตำรวจตระเวนชายแดน 
การศึกษาพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ HOME SCHOOL รวมทั้งสิ้น 311 แห่ง  
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2564-2565 2563 2564 2565 
ไม่มีนักเรียน 2 2 2 - 
ขนาดเล็ก (นักเรียน120 คนลงมา)  146 145 148 +3 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 96 97 94 -3 
ขนาดใหญ ่(นักเรียน 601-1,500 คน) 2 2 2 - 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) - - - - 

รวมทั้งสิ้น 246 246 246 - 
 ในปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน จำนวน 3 แห่ง และมีโรงเรียนขนาดกลางลดลง จำนวน 
3 แห่ง ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนเท่าเดิม 
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
เปรียบเทียบ 
2564-2565 

อนุบาล 1 117 162 148 -14 
อนุบาล 2 2,969 2,792 2,864 +72 
อนุบาล 3 3,015 3,052 2,862 -190 
รวมก่อนประถมศึกษา 6,101 6,006 5,874 -132 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3,229 3,167 3,191 +24 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,817 3,234 3,173 -61 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,591 3,875 3,277 -598 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3,386 3,635 3,879 +244 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,492 3,429 3,671 +242 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,550 3,519 3,459 -300 
รวมประถมศึกษา 21,065 20,859 20,650 -209 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,238 1,086 1,178 +92 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,148 1,165 1,033 -132 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,081 1,104 1,088 -16 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,467 3,355 3,299 -56 
รวมทั้งสิ้น 30,633 30,220 29,823 -397 

 ในปีการศึกษา 2563-2565 มีนักเรียนรวมทุกชั้นมีอัตราลดลงเรื่อย ๆ โดยในปีการศึกษา 2565 นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนรวมทุกชั้นมีอัตราลดลง 
จากปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.31  
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

การอ่านออกเสียง 66.83 79.39 79.61 +0.22 
การอ่านรู้เรื่อง 71.49 75.17 72.38 -2.79 
รวม 2 ด้าน 69.16 77.28 76.01 -1.27 
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 การเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ของโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษา 2564 ความสามารถการอ่านออกเสียง สูงขึ้น 0.22 และความสามารถการอ่านรู้เรื่อง 
ลดลง 2.79 ดังนั้น ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จึงมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ลดลง 1.27 
ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.96 41.59 44.92 +3.33 
ด้านภาษาไทย 44.41 47.45 51.27 +3.82 

เฉลี่ย 45.18 44.52 48.10 +3.58 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด 
ในปีการศึกษา 2564 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 3.33 และความสามารถด้านภาษาไทย เพ่ิมข้ึน 3.82 ใน
ภาพรวมจึงมีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 ด้าน เพ่ิมข้ึน 3.58 

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา    
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ภาษาไทย 47.11 54.31 51.48 +2.83 
คณิตศาสตร์ 31.40 28.16 37.48 +9.32 
วิทยาศาสตร์ 33.97 37.44 35.07 +2.37 
ภาษาอังกฤษ 29.37 36.54 35.88 +0.66 

เฉลี่ย 35.46 39.11 39.98 +0.87 

 การเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด ในปีการศึกษา 2564 มี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง 4 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เรียงตามตามลำดับ ในภาพรวม จึงมีผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ิมข้ึน 0.87 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ.2563-2564) 

ภาษาไทย 51.88 51.39 47.02 -4.37 
คณิตศาสตร์ 28.19 21.39 21.38 -0.01 
วิทยาศาสตร์ 22.10 28.36 29.85 1.49 
ภาษาอังกฤษ 29.20 28.61 25.83 -2.78 

เฉลี่ย 32.84 32.44 31.02 -1.42 

 การเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด ในปีการศึกษา 2564   
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยลดลง 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เรียงตามตามลำดับ 
และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.49 ดังนั้น ในภาพรวม จึงมีผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ           
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ลดลง 1.42 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 
ศึกษานิเทศก์ 21 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 46 
ลูกจ้างประจำ 2 
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 

รวมทั้งหมด 84 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน แยก
ตามตำแหน่งและสายงาน จำนวน 84 คน ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการและรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
              จำแนกตามสายงาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา แยกตาม
ตำแหน่งและสายงาน จำนวน 2,557 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 
 
นิยามศัพท ์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 แผนพัฒนาการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
   

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 227 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 
ครูผู้สอน 1,702 
ลูกจ้างประจำ 56 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 102 
ครูอัตราจ้าง  
   - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 67 
   - บุคลากรครูวิทย์-คณิต 13 
ลูกจ้างชั่วคราว  
   - ธุรการโรงเรียน   232 
   - นักการภารโรง 79 
   - อ่ืนๆ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 67 

รวมทั้งสิ้น 2,557 
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บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2566-2570 โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาศึกษา พ.ศ. 2566 – 2570 
อันจะเป็นกรอบแนวทางในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพ้ืนที่ต่อไป  
 เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา ดังนี ้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคท่ีหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและ
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน หมายถึง
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน 
 ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลด้อยโอกาส 
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
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 การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)(ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่าและให้
หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการ
ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) กำหนดหลักเกณฑ์  แนวทาง   และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร  การจัดตั้ง 
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
 4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ
กัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมี
หน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
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ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศ
ในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง  เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”ซึ ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะ
มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
และดิจิทัล 8) ผู ้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่  9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23) การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลักและเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม  ใน
ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  
 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  
 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับ
ดาเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
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เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน  
 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทางานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและ
วางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้าง
ความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยทางานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรม
การทางานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของ
ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถ
พัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทางานผ่านระบบการ
คุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม  
 5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทาของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออมเพ่ือ
สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจาเป็นพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้น
ทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้
เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง
มั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับ
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การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวย
การการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริม
สนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุน
อื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้าง
การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษ
ที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัด
ให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุน
ให้คนเข้า สู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุก
เวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือ
สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่น
เฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในระบบการศึกษา และสาหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่ง
ต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ
ปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ 
มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสา
หรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู ้มีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ชั ้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื ่อตอบโจทย์การพัฒนา     
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ประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถ
สูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื ่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ  สังคมมี
ความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำประชาชนมีความสุข  มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง
มีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้าน
กระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้าน
สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  ที่มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกำหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก ่ 
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน  
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มีการดำเนินการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ดาเนินการตรา
กฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา       
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน
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ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 กาหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้าน
การศึกษามีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป  
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตร์
ชาติที่กาหนดไว้ในด้านต่าง เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้านขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานี้
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (Enhance quality 
of education) 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education) 3) มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and competitiveness) 4) ปรับปรุง
ระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, agility and god governance) โดยได้กำหนด
แผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื ่อง 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัย
เรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา   
ผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
8. แผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
 การปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและ
ปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การ
พัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินั ย มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความ
รักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้
ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และ
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การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภพการศึกษาและการเพิ่มขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ..... ให้มีผลบังคับใช้การความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็นเจ้าของร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูปของ
ประชาชน การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนำร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ การศึกษา 
(Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการ
สื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติความความหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนา
ระบบการศึกษาองฐานสมรรถนะที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ สมบรูณ์ 
การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ทั้งนี ้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้คำนึ งถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้มีการดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 258 จ (4) ที่ครอบคลุมทั้งการ
พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาครู และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบ สนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่
ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้คำนึงถึงประเด็นปัญหาด้าน
การศึกษาของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาของระบบการศึกษาที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการบริหารและการจัดการศึกษา นอกจากนี้ 
ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที ่สำคัญ อาทิ สถานการณ์
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดนและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  และแหล่ง
ความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุก
กลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต 
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม โดยพิจารณาความเชื่อมโยง
กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื่อง 
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29 ประเด็น 131 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบางกิจกรรมไปแล้ว สำหรับกิจกรรม
ปฏิรูป 5 กิจกรรม ที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่นเน้นการยกระดับคุรภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
    บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายในภาพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
 มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมมีแนวโน้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพิจารณาจากดัชนี
กาพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) แสดงให้เห็น
ว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากการยกระดับสุขภาวะ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ดี มิติด้านคุรภาพของทุนมนุษย์ยังคงเป็นช่องว่างของปัญหาในการพัฒนาของไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะ
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ้น บรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา ด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย และการ
ปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.5 (29.8 ล้านคน) ในปี 
2559 เป็นร้อยละ 77.8 (49.7 ล้านคน๗ ในปี 2563 
 2) ทักษะด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นของคนไทยมีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหากความรู้มีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 29.80 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 11.69 ใน
ปี 2563 อีกทั้ง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่านยังลดลงจาก 409 คะแนน ในปี 2558 เหลือ 393 คะแนน ในปี 2561 และจำนวน
นักเรียนที่เข้าเรีนในระบบทวิภาคีมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน 
 3) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักเรียนไทยมีผลคะแนนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกวิชา ทั้ง
ภาษาไทย 49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศาสตร์ (32.90 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ (35.55 
คะแนน) และผลคะแนนสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ยังอยู่
ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศ โดยผลคุแนนมีแนวโน้มลดลง จากอันดับที่ 50 จาก 79 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ในปี 
2555 เป็นอันดับที่ 66 ในปี 2561 
 4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นช้าและมีข้อจำกัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการของตลาด โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมาของไทยยังเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากข้อจำกัดในด้านการ
พัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส่วนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ โดยพบว่าแรงงานร้อยละ 42.1 ไม่มีการศึกษา
หรือสำเร็จการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 สำเร็จการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษา และมี
แรงงานสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงร้อยละ 22.5 นำมาซึ่งปัญหาการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้อง
กับภาคการผลิต เป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการ
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ของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดความเชื่อมโยงระหว่ างระบบการศึกษาใน
การออกแบบหลักสูตรเพื่อผลิตผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายใต้แนวโน้ม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงาน
เปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (GCI) ในส่วนของตัวชี้วัดด้านทักษะ 
พบว่า อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 2561-2562 เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก 
หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2562-2563 อีกทั้งยังมีแนวโน้มของเด็กและเยาวชนที่ไม่ ได้เรียนหรือไม่ได้
ทำงานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพของเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 
 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม มี
วิจารณญาณและเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
โลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำลังคนที่
มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขสำคัญของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสาขาการผลิตหลัก
และสาขาการผลิตใหม่ ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและจะยังคงเป็นประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทยต้องมุ่งเน้นให้
ความสำคัญในการดำเนินการอย่างต่อเนื ่องในระยะยาวเพื ่อให้กำลังคนของไทยมีความยืดหยุ ่นพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและกระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน 
โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตัวขององค์กรและแผนการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน จากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้อง
ใช้ในการทำงาน โดยฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง อาจนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ ในขณะที่
แรงงานระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะที่เหมาะสมอย่างเพียงพอจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ 
และจักรกลมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ภายในปี 2577 เมื่อมี
สัดส่วนของประชากรสูงวัยสูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการที่ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเป็น
สังคมสูงวัย และมีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะทำให้อัตราส่วนพึ่งพิง
ของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องพิจารณา
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี ให้สามารถพึ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงอาจส่งผลให้เกิดการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 
จนนำไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสังคมไทย
ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 

เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสามรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสามรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย ได้แก่ การ 
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พัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคตและสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มี
ความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ด้วย
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึง
การเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
 นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม ในประเด็นเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมโอกาให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับโลก
ยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 30 
  ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลผลิตภาพแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ของจำนวน
ผู้สูงอายุที่ยากจนต่อไป 
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและ
สามารถสร้างงานอนาคต  
  ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถสถาบันการศึกษา ด้านการบริหารธุรกิจ
มีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
  ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 
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  ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกินร้อยละ 5 
เมื่อสิ้นแผนฯ 
 กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 กลยุทธิ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดยการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

(1) การแก้ไขภาวะการถดทอยของความรู้ในวัยเรียน 
(2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
(5) การกระจายอำนาจ 
(6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
(7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส
และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้
มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุก
ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency)และตอบ
โจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

10. แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรีจึง
ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็น
พ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การจัดและ
ให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนาระบบกลไกการ   บูรณาการ
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สารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
และการดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไกการประสาน
การดำเนินงานและการติดตามผล โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์และมาตรการต่าง ๆ 
11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 
3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื ่อง การเตรียมคนไทยสู ่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้งนโยบาย
และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่า
เทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 1. สร้างความเชื ่อมั ่น ไว้วางใจให้กับสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก
หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ  ต่อตนเอง องค์กร 
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟังความ
คิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และ
แสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
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 1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือ
สร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุ
เป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม ่
 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถี
ชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
 2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดย
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่
สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้
เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือ
การเรียนรู้ เป็นต้น 
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 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะกำลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลายให้
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะที่
จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐาน
สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English Competency) 
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
 4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer) 
ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
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 4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อ ง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้งสามารถ
นำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ 
Digital Performance Appraisal (DPA) 
 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา 
 5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู ้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
 5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไก
หลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความ
ร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
 6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็นและ
ใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1. ให ้ส ่วนราชการ หน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ นำนโยบายและจ ุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการ
จัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำ
รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ ทราบตามลำดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
 4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว  หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
11. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสีงคมฉบับที่ 13 และแผนอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 
ด้าน และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ได้แก่  
  1. ด้านความปลอดภัย 
  1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกใน
การดูแลความปลอดภัยอย่างเข็มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ 
  1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และ
ชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

26 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

  2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู ่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
  2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและได้รับ
การพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
  2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษา และ
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
  3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยการรวมพลัง
ทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.3 จัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้นำไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการ
เทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
  3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้ประสบ
ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียนที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิติวถีปกติต่อไป (Next 
Normal) 
 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้
กำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี  และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ ที่
ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
  จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการ
สร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี
ปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรูผ่านการปฏิบัติ ที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุรภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูงห่างไกลและ
ถิ่นทุรกันดาร 
  จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
  จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน และ
ได้แผนพัฒนาการศึกษาที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders 
Analysis) ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และจัดทำร่างทิศทางและกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการกำหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้
เสีย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ 
(Marketplace Stakeholders) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) 
 4. ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 5. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอความเห็นชอบ 
 6. เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาต่อสาธารณะ และหน่วยงานในสังกัดเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 7. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

1. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการวิเคราะห์วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Amalysis) จากผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)   ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  2. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  3. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  4. ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5. ครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6. ผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

29 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 
 ในการประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้มีการประเมินสถานภาพจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์หลักของหน่วยงานจัดทำร่างกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการกำหนดกลยุทธ์  
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการกำหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คณะทำงานได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก  และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกลยุทธ์ เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
4. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
 ในการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน คณะทำงานได้จัดทำ
สรุปผลการประเมินสถานภาพจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำสรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน จัดทำสรุปผลการกำหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
5. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.) เพื่อขอความเห็นชอบ 
 ในการเสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอความเห็นชอบ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย กลุ่มนโยบายและแผนได้นำแผนพัฒนาการศึกษานี้เสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพ่ือขอความเห็นชอบ  
6. การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะ  
 ในการเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา  ได้จัดพิมพ์เพ่ือมอบผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ทาง Website และจัดส่ง
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานในสังกัดได้ให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมกลับมายังหน่วยงานได้ และ
นำไปเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
7. ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 4 ด้าน (STEP) 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Socio-cultural Factors : S) 
    1.1 ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่บริการของ สพท. มีรายได้ที่สามารถ
ส่งเสริม  สนับสนุนให้บุตรหลานได้เข้าสู่ระบบการศึกษา 
    1.2 ชุมชน/สังคม ส่วนใหญ่มีค่านิยมปลูกฝังให้บุตรหลาน
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการศึกษา 
    1.3 ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
ที่เพ่ิมทักษะการทำงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) 
    1.1 ปัจจัยบางประการทางวัฒนธรรมภายนอกจาก
การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยม
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับนักเรียน 
    1.2 ความยากจน ครอบครัวแตกแยก และปัญหายาเสพติด
ส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเหลี่อมล้ำทางการศึกษา 
    1.3 ผู ้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมนำบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งในเขตพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่
เพ่ิมมากข้ึน 
    1.4 ความสะดวกสบายของเส้นทางคมนาคมและ
ยานพาหนะส่งผลให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปเรียนใน
โรงเรียนนอกเขตพ้ืนที่ 
    1.5 การประสานงานระหว่างโรงเรียนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น นม
โรงเรียน และอาหารกลางวัน 
    1.6 ขีดความสามารถของนักเรียนด้านทักษะ  การ
เรียนรู้และทักษะชีวิต 

2. เทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
    2.1 เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพท. 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    2.2 การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

2. เทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
- 

3. เศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
    3.1 ชุมชนมีส ่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ       
ใช้ในการพัฒนาการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที ่งบประมาณ และแรงงาน 
    3.2 ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของครัวเรือน 

3. เศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
   3.1 รายได้ของครอบครัวมีผลต่อการเลือกการศึกษาที่
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้เรียน  
 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  ( Political  Legal  
Factors : P) 
    4.1 อปท.ให้การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political Legal 
Factors : P) 
    4.1 ประสานการเบิกจ่ายตามนโยบายการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี  15 ปี   
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
    4.2 รัฐมีนโยบายจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย พัฒนา
สถานศึกษาทุกแห่งให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  
     
 

    4.2 ความล่าช้าในการประสานงานที่เกิดจากนโยบาย
เร่งด่วน 
    4.3 การเกลี ่ยอัตรากำลังไม่สอดคล้องและทันต่อ
ความต้องการในการพัฒนาการศึกษา     

5. ด้านสุขภาพ 
   5.1 ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรในสังกัด  และนักเรียนได้รับ
วัคซีนทุกคน 

5. ด้านสุขภาพ 
    5.1 ภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดภาวะการถดถอยทางการ
เรียนรู้ 
    5.2 ภัยคุกคามจากโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ อาชญากรรม อุบัติเหตุมีผลต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    5.3 ภัยทางจ ิตใจที ่อาจจะส่งผลให้ผ ู ้ เร ียน/ครู/
ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง
รังแกผู้อื่น (การบูลลี่) 

6. ด้านสิ่งแวดล้อม 
    6.1 สพท.มนีโยบายส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม       
    6.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีภูมินิเวศแบบ 
Green Place  Clean Place เปล ี ่ยนแปลงท ัศนคต ิ และ
พฤติกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านสิ่งแวดล้อม 
    6.1 ขาดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรื่องกญัชา
กัญชงให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเสรี 
    6.2 ขาดการส่งเสริมความสามารถพิเศษให ้เกิด
ศักยภาพการแข่งขัน   

 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 6 ด้าน (2S4M) 
ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โครงสร้างและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Structure Factors : S1) 
   1.1 สพท. มีโครงสร้างและกลไกการบริหารและจัดการ
องค์กรที่ชัดเจน 
    1.2 สพท. มีร ูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5S/5Q model ที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
    1.3 สพท. ม ีการให ้บร ิการส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์และ
นวัตกรรม  เพื่อส่งเสริมกาารเรียนรู้  

1. โครงสร้างและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  (Structure Factors : S1) 
    1.1 การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับ ศธจ. 
อปท.และหน่วยงานที่มีส่วนเกี ่ยวข้อง สพม. และ สพป. 
(หน่วยงานทางการศึกษา) 
    1.2 นโยบายเร ่งด ่วนและการเปลี ่ยนผ ู ้บร ิหารส่ง
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการต่อการดำเนินงานของ 
สพท.ไม่ต่อเนื่อง 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
    1.4 นโยบายโรงเร ียนค ุณภาพส ่งผลต ่อค ุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบ 
2. ผลผลิตและการบริการ (Products and Service 
Factors : S2) 
    2.1 การให้บริการของ สพท.มีความสะดวกรวดเร็วทั่วถึง 
และได้รับความพึงพอใจมีการใช้ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น  ระบบ  
Amss++ 
    2.2 สพท.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการองค์กร  
    2.3 สพท.เปิดโอกาสให้สถานศึกษามีการจัดการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอนได้ครอบคลุม และทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น 
    2.4 นักเรียนได้รับการศึกษาทั่วถึงจากการสอนทางไกล
หรือสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
    2.5 สพท. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับ
คร ู
    2.6 ส ื ่อส ังคมออนไลน ์ เช ่น ZOOM Google Meet 
ส่งผลดีต่อการติดต่อสื่อสารด้านการจัดกิจกรรม        การ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ ของ สพป. มุกดาหาร 
และโรงเรียน 
    2.7 สพท.มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ( Smart  Area : AMSS V4.11  ทำให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
องค์กร 

2. ผลผลิตและการบริการ (Products and Service 
Factors : S2) 
    2.1 สถานศ ึกษาควรม ีแผนรองร ับการบร ิหารจัด
การศึกษาจากการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย และเกลี่ย
อัตรากำลัง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียน 
    2.2 สพท.พัฒนาครูด้านการสอนตามความถนัดและ
ความสนใจให้สอดคล้องกับความขาดแคลนของสถานศึกษา 

3. ด้านบุคลากร (Man Factors : M1) 
    3.1 บุคลากรส่วนใหญ่มีความตระหนักและรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
    3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความรู้
ความสามารถ  และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. ด้านบุคลากร (Man Factors : M1) 
    3.1 อัตรากำลังของบุคลากรในโรงเรียนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของโรงเรียน 
    3.2 ครูผู้สอนสอนไม่ตรงเอก/การจัดสรรอัตรากำลังไม่
ตรงกับความต้องการโรงเรียน 
    3.3 ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพ
ให้สูงขึ้น 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
    3.3 ผู ้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใน 
สพท. มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของ 
สพท.เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด 
    3.4 บุคลากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม พรบ.
มาตรฐานทางจริยธรรม  และมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.5 บุคลากรมีความรักในงานสำนึกในหน้าที ่และ
เสียสละ  อันทำให้ผลการทำงานประสบความสำเร็จ 
    3.6 บุคลากรมีความรู้ด้านกฎหมาย/เทคโนโลยี/การเงิน
การบัญชีพื้นฐานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
    3.7  สพท. ให้ขวัญและกำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดีเด ่น เช ่นการมอบเกียรต ิบ ัตร การพิจารณาความดี
ความชอบ 

    3.4 ควรพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ  
    3.5 ควรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
    3.6 ควรเพิ ่ม/เสริมสร้าง/ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื ่อเป็นขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money Factors :M2) 
    4.1 การบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของ 
สพท.มีประสิทธิภาพ เนื่องบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
และความรับผิดชอบ 
    4.2 การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    4.3 หน่วยตรวจสอบภายในให้คำแนะนำคำปรึกษา
ช่วยเหลือด้านการเงินและบัญชีแก่บุคลากรของโรงเรียนได้
เป็นอย่างด ี
    4.4 ผู ้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในบริหารงาน 
ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ได้อย่างคุ้มค่า 

4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (Money Factors :M2) 
    4.1 สถานศึกษาควรบริหารจัดการงบประมาณแบบ
บูรณาการที ่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
     

5. ด้านวัสดุทรัพยากร (Material Factors : M3) 
    5.1 การบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพท. มีความ
โปร่งใสเป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
    5.2 การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์การเรียน
การสอน  เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน 

5. ด้านวัสดุทรัพยากร (Material Factors : M3) 
    5.1 ขาดความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
    5.2 สถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารสินทรัพย์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management Factors : M4) 
    6.1 สพท.เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management Factors : 
M4) 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
    6.2 การบริหารจัดการของ สพท. กับโรงเรียน เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
    6.3 สพท. มีการประชาสัมพันธ์การรับรู้เชิงนโยบายและ
ผลการดำเนินงานให้กับบุคลากรและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    6.4 สพท. มีระบบการบริหารสถานศึกษาเป็นเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถประสานงานระหว่าง
โรงเรียนกับ สพท. ได้รวดเร็ว   
    6.5 สพท. และโรงเรียนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการ 

    6.1 สถานศึกษาควรบร ิหารจ ัดการศ ึกษาร ูปแบบ
เครอืข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
    6.2 สถานศึกษาควรบริหารจัดการด้านการเงิน และ
บริหารสินทรัพย์ รูปแบบเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ 
     

7. ด้านการสื่อสารสาธารณะและการสร้างเครือข่ายการพัฒนา  
    7.1 สพท. มีการสร้างเครือข่ายในโซเซียลมีเดียและ
เครือข่าย NetWork 
    7.2 มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์/ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์  ที่เข้าถึงได้  เช่น เว็บไซต์ 
    7.3 โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทั่วถึง 
    7.4  มีการประสานงานเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น 
กลุ่ม Line เครือข่าย 
    7.5 สพท. ควรจัดสื่อโซเซียลทุกกลุ่มสาระ 

7. ด้านการสื่อสารสาธารณะและการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนา  
 

8. ด้านความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัยใน
โรงเรียน  
    8.1 โครงการอาหารกลางวัน (Thai School lunch) 
ดำเนินการตามมาตรการโภชนาการ เป็นโครงการที่ Clean 
food Good Taste 
    8.2  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้
และดูแลความปลอดภัย เช ่น ความรุนแรง อุบ ัต ิ เหตุ 
อุบัติภัย การละเมิดสิทธิ และสุขภาวะ 

8. ด้านความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัยใน
โรงเรียน  
    8.1 ควรส่งเสริม/ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เช่น นมโรงเรียนและอาหารกลางวัน 
    8.2 ควรหมั่นตรวจ ติดตาม การจัดอาหารกลางวัน
สำหรับผู้เรียน 
    8.3 ควรกำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3. ผลการประเมินสภาพแวดล้อม 
 จากประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้นำผลการวิเคราะห์ตามแบบประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร มาให้น้ำหนักค่าคะแนน
สรุปได้ดังนี้ 
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 3.1 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

คะแนนเต็ม 
1.00 

โอกาส 
(1-3) 

อุปสรรค 
(1-3) 

โอกาส 
( + ) 

อุปสรรค 
( - ) 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.20 2.17 2.13 0.43 0.43 0.01 
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (T) 0.20 2.62 - 0.52 - 0.52 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.20 2.07 2.88 0.41 0.58 -0.16 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.10 1.50 2.47 0.15 0.25 -0.10 
5. ด้านสุขภาพ 0.15 - 2.15 - 0.32 -0.32 
6. ด้านสิ่งแวดล้อม 0.15 2.23 - 0.33 - 0.33 

สรุปปัจจัยภายนอก 1.00   1.86 1.57  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก (โอกาส-อุปสรรค) /2 0.14  

  3.2 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

คะแนนเต็ม 
1.00 

จุดแข็ง 
(1-3) 

จุดอ่อน 
(1-3) 

จุดแข็ง 
( + ) 

จุดอ่อน 
( - ) 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.10 2.46 2.22 0.25 0.23 0.02 
2. ด้านด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.15 2.40 2.44 0.36 0.37 -0.01 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.15 2.41 1.96 0.36 0.29 0.07 
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.15 2.37 2.17 0.36 0.33 0.03 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.10 2.19 2.26 0.22 0.23 -0.01 
6. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.15 2.56 2.68 0.38 0.44 -0.02 
7. ด้านเครือข่ายการพัฒนา 0.10 2.78 - 0.28 0.00 0.25 
8. ด้านความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน 

0.10 2.61 1.81 0.26 0.18 0.08 

สรุปปัจจัยภายใน 1.00 2.47 1.94 2.46 2.02  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก (จุดแข็ง-จุดอ่อน) /2 0.22  
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4. การกำหนดทิศทางขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า 
สถานภาพอยู่ในตำแหน่ง ดาวรุ่ง (Stars)  ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่บริการมีรายได้ที่สามารถส่งเสริม สนับสนุน
ให้บุตรหลานได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ชุมชนส่วนใหญ่มีค่านิยมปลูกฝังให้บุตรหลานมีนิสัยเรียนรู้และให้ความสำคัญกับ
การศึกษา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ิมทักษะชีวิต มีเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัยที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ  ชุมชนให้การสนับสนุนทรัพยากร   งบประมาณและแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
และมีภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมรายได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา และสถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งเสริมและเหมาะสมต่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน   
 2. สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโครงสร้าง 
กลไกการบริหาร และจัดการองค์กรที่ชัดเจน  มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน บริหารงาน
ทั่วไป  บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานวิชาการ  มีนโยบายที่ชัดเจนเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
มีการให้บริการสื่อการเรียนการสอนปิ่นโตออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและสนับการการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น บริหารจัดการองค์กร สถานศึกษามีสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น  บุคลากรได้รับการพัฒนา ตระหนัก รับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเอง ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริม 
สนับสนุนขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มีวัสดุ อุปกรณ์การเรียน เป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
สถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชน        
      ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้กำหนดทิศทางและกลยุทธ์โดยใช้พื้นที่    
เป็นฐาน ในการพัฒนาการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ลด
ความเหลื่อมล้ำ และเกิดคุณภาพยั่งยืนตลอดไป 
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ส่วนที่ 4 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

 จากการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ตามบริบทของ
สถานศึกษาในสังกัด และนำนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นสาระในการกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของหน่ วยงาน ในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา  เพื่อให้การพัฒนาผู ้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้  และบุคลากรที่มีคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ดำเนินการกำหนดทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2566 – 2570  โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด มากำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด้วยการเชื่อมโยงของนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับสภาพการจัด
การศึกษาที่เป็นปัจจุบันเพื่อกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

คำนิยาม 
 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ : องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ใน
ปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย 1) ผู้นำองค์กร 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การบริหารจัดการภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 4) การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน 5) บุคลากร 6) กระบวนการทำงาน และ 7) ผลลัพธ์ 
 คุณภาพการศึกษา : มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สังคมอนาคตที่ยั่งยืน : บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วย 
                 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
                 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 

พันธกิจ 
 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นสถานศึกษาที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที ่ 10              
สู่สถานศึกษา   
 2. พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
บริบทท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   
 3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้เรียน ให้มีโอกาสเท่าเทียม เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ          
มุง่สู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ        
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 4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เอ้ือประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วน   
 6. วิเคราะห์ จัดสรร ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล   
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามบริบทของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 เป้าประสงค์ท่ี 2 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน ครู บุคลากร 
รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในการได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพในการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
 เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ  
ให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 เป้าประสงค์ที่ 5 การบริหารการศึกษา  ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่เป็นประโยชน์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ  
 เป้าประสงค์ท่ี 6 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการ
วิเคราะห์ จัดสรร ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 เป้าประสงค์ที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
ควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างมีระบบ ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ   
 เป้าประสงค์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  หลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ มีการบูรณาการ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ตามบริบท  และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบจากภัย 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติภัย โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์ การคุกตาม
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
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 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ำ 
 3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

 ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีใน
การดำเนินชีวิตใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

80 85 90 95 100 1 

2. ร้อยละของผู ้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

80 85 90 95 100 2 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีแผน/มาตรการ ในการ
จัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

80 85 90 95 100 3 

4.  ร้อยละสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน 

80 85 90 95 100 4 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  การป้องกันตนเอง  
จากภัยรูปแบบต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต  และสามารถดำเนิน
ชีวิตในวิถีใหม่  และชีวิตวิถีถัดไปได้ 

ส่งเสริม, นิเทศ 1 

2. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู   บุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ 
พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้ง
เหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพื่อสื่อสารกับ สพฐ./สพท./หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอบพลิเคชั่นในการเฝ้าระวัง
เชิงรุก เพื่อสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที 

ส่งเสริม/ DLICT/
นิเทศ 

1,2 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู ้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการสนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้
อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และ
ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยาและบุคลากรด้านความปลอดภัย 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

แผน, ส่งเสรมิ,
นิเทศ, DLICT 

3,4 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือ
เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 

ส่งเสริม 4 

5. ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดทำแผนบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัด รวมถึงแผนรองรับภัยพิบัติ
ฉุกเฉิน และจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 

ส่งเสริม,นิเทศ 3 

6. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน
ความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ส่งเสริม,นิเทศ 1-5 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน 
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 6. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. อัตราการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 100 100 100 100 100 2 
2. อัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 70 75 80 85 90 2 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

3.  ร ้อยละของสถานศ ึกษาท ี ่ ได ้ร ับการสน ับสนุน
ทรัพยากร เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 1-5 

4.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
พ ัฒนาเต ็มตามศ ักยภาพ ตามความถน ัด และ
ความสามารถตามหลักพหุปัญญา 

80 85 90 95 100 4 

5.  ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม 

80 85 90 95 100 2,3,5 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง
บริการทางการศึกษาหรือพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 

80 85 90 95 100 3 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

• การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้ง
บูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและ
ป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 

DLICT, ส่งเสริม, 
นิเทศ 

1,2,5,6 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา 

แผน,ส่งเสริม, 
อำนวยการ 

3 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมในการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

DLICT, นิเทศ 3,4 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคล ครอบครัว 
(Home School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  และสถาน
ประกอบการในศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ส่งเสริม,นิเทศ 4,6 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้ระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหา
นักเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

ส่งเสริม 3 

6. กำหนดแนวทางและกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นหรือมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต 

ส่งเสริม 2,5 

7. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื ่นใดทาง
การศึกษารวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะของผู้เรียน 

นิเทศ 3,4,6 

• ดูแล ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน   

8. จัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ  ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

นิเทศ,ส่งเสริม 4 

9. สร้างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong learning)       
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการ
เข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้และมีพื้นฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะ
อาชีพอย่างเท่าเทียม 

ส่งเสริม, นิเทศ 3,4,5,6 

10. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นสามารถ
พ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ส่งเสริม, นิเทศ 3,4,5,6 

11.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ เกิดการ   
บูรณาการอย่างยั่งยืน 

แผน,นิเทศ,ส่งเสริม 3,4,5,6 

12. จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะสำหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แผน, ส่งเสริม 3 

• เพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพทุกพื้นที่   

13. ประสาน  สนับสนุน  การจ ัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให ้แก่
สถานศึกษาในสังกัด 

แผน,การเงิน,ตสน 3 

14. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที ่สามารถดำรงอยู ่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ให้สามารถเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

แผน, นิเทศ 3,4,5,6 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

15 พัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีคุณภาพครอบคลุม 5 
มิติคุณภาพ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอาชีพ  ด้านภาษา  ด้านสังคม  และด้าน
วัฒนธรรม 

นิเทศ 3,4,5,6 

16. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย   

นิเทศ 5,6 

17 พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

นิเทศ 5,6 

 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู ้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 
 6. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 

80 85 90 95 100 1 

2. ร้อยละของผู ้ เร ียนที ่ ได ้ร ับการพัฒนาพหุป ัญญา
รายบุคคล 

80 85 90 95 100 6 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

80 85 90 95 100 2 
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ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

4. ร้อยละของผู ้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่คุณภาพสูง การประเมิน
และพัฒนาผ ู ้ เร ียนเพ ื ่อส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ เป็น
รายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัย 

80 85 90 95 100 5 

5. ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะ
ผู ้ เร ียนเข ้าด ้วยกันด ้วยการเร ียนร ู ้ฐานสมรรถนะ 
(Competency-Based Instruction) และการเร ียนรู้    
เชิงรุก (Active Learning) ในทุกระดับการศึกษา 

80 85 90 95 100 3 

6.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและความรู้พื ้นฐาน
ด้านดิจิทัล 

70 75 80 85 90 3 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที ่ม ีหลักสูตรสถานศึกษาที่
ยืดหยุ ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

60 70 80 90 100 6 

8. ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผล
เพื ่อพัฒนาการเรียนของผู ้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 

50 55 60 65 70 5 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ประเมินให ้ก ับคร ูผ ู ้สอนให้สามารถสร้างและใช้
เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียน
ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
ระดับชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 5 

10. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัย
ทั ้งด ้านร่างกาย จิตใจ ว ิน ัย อารมณ์ ส ังคม และ
สติปัญญา 

80 85 90 95 100 2 

11 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ
เป ้าหมายการพ ัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) แ ล ะส ร ้ า ง เ ส ริ ม

80 85 90 95 100 4 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

45 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

คุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

• คุณภาพผู้เรียน   

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย นิเทศ,ส่งเสริม 10 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 

และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

นิเทศ,ส่งเสริม 3 

3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคลคล โดยมี
เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน 
โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบทและ
วัฒนธรรม คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ 
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

นิเทศ,ส่งเสริม 2 

4. จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความถนัด
และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้อง
กับบริบทพ้ืนที่ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

นิเทศ,ส่งเสริม 6 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  มีทักษะ
อาชีพที่สอคล้องกับความต้องการของประเทศ 

นิเทศ,ส่งเสริม 9 

6. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นำไปสู่ 
Digital Life & Learning) 

นิเทศ, DLICT 6 

7.  ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู ้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและ       
หารายได้ระหว่างเรียน (Start up) 

นิเทศ,ส่งเสริม, 
DLICT 

4 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

นิเทศ,ส่งเสริม 7 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

 คุณภาพคร ู   
9. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู ้เช ิงรุก (Active Learning) และเป็น        

ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
นิเทศ,พัฒนาครู, 

DLICT 
5 

10. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

พัฒนา,บุคคล 3 

11. พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) การ
อบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 

พัฒนา,นิเทศ 5 

 หลักสูตรและอ่ืน ๆ   
12. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ท ี ่หลากหลาย เช ่น  Career 
Education, Competency Building, Creative Education 

นิเทศ 2 

13. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 

นิเทศ 2 

14. พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
เพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์  

นิเทศ 9 

15. พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเร ียนรู ้ เพื ่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 

นิเทศ 9 

16. พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวมรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการ
ประเม ินและพ ัฒนาผ ู ้ เร ียนเพ ื ่อส ่ง เสร ิมการเร ียนร ู ้ เป ็นรายบ ุคคล 
(Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

นิเทศ, DLICT 4 

17. บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและประกอบอาชีพ หรือการ
มีงานทำตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

นิเทศ 7 

18. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ให้สอดคล้องกับบริบทพื ้นที ่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการและระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงาน
ของพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา 

นิเทศ,พัฒนาครู 7 

19. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

พัฒนาครู 6 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

20. พัฒนาครู รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

นิเทศ 5 

21. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการ
พัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับ
ลักษณะงานและวิธีการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 

นิเทศ,พัฒนาครู, 
บุคคล 

5 

 กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
บริบท 
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมะสมกับบริบท 
 6. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

 ตัวช้ีวัด 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  
  - มีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  - มีและใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 
4 ด้าน คือ บริหารทั่วไป บุคลากร งบประมาณ และ
วิชาการ เชื่อมโยงเป็นระบบดิจิทัลเดียวกัน 
  - มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 
  - ร้อยละของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาที่ได้รับขยายผลการบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัลที่เป็นรูปแบบเดียวกันของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

90 95 100 100 100 1 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

48 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  เป้าประสงค ์

เชิงกลยุทธ์ 2566 2567 2568 2569 2570 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ (คะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 
450)  

80 85 90 95 100 2 

3. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีข้ึนไป 

95 95 100 100 100 2 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที ่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน 

80 85 90 95 100 2 

5. ร ้อยละของหน่วยงานในส ังก ัดสำน ักงานพ ื ้นที่
การศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามมาตรฐาน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 

95 96 97 98 100 3 

6. ร ้อยละของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาและ
สถานศึกษา มีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด 

80 85 90 90 90 4 

7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

90 95 100 100 100 5 

8. ร ้อยละของสถานศึกษานำร ่องในพื ้นที ่นว ัตกรรม
การศ ึกษา โรงเร ียนค ุณภาพ ได ้ ร ับการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 

80 85 90 95 100 6 

แนวทางการพัฒนา 

ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและ
รายงาน ปพ. Online/ระบบรายงานผลต่อพระราชบัญญัติอำนวยความ
สะดวก/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา/สพท./สพฐ. (นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา อาคารสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์) 

ส่งเสริม,DLICT, 
นิเทศ,กฎหมาย 

1 

2. พัฒนาระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง สพท. (การให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพื ้นฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการ
พัฒนา Software) อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

DLICT,พัฒนาครู 1 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

3. สร้าง พัฒนา และส่งเสริมการใช ้ระบบบริหารด้านการจัดการศ ึกษา            
ขั้นพื้นฐานที่ดีสำหรับสถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพื่อลดภาระครู ลดความ
ซ้ำซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 

อำนวยการ, DLICT 1 

4. จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที ่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความ
ต้องการของการดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้ครบถ้วน โดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคี
เครือข่าย เพ่ือรองรับการทำงานและการจัดการเรียนการสอน 

การเงิน,DLICT 1 

5. ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทุกกลุ่ม 1 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่
ได้มาตรฐาน 

  

6. ส่งเสริมหน่วยงานภายในสังกัด และสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

อำนวยการ,ทุกกลุ่ม 2,3,4 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 

  

7. จัดสรรงบประมาณที ่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 

แผน 5 

8. จัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

แผน,การเงิน 5 

9. ประสานการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานศึกษาเพื่อการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

แผน,การเงิน 5 

• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 

  

10. พัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาครู,ทุกกลุ่ม 6 
11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจาย

อำนาจการบริหารงานบุคคล 
บุคคล,กฎหมาย 6 

12. บริหารจัดการอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงาน

บุคคล 6 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 

ราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการ
โรงเรียน, พี่เลี้ยงเด็กพิการ) และอ่ืน ๆ 

13. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชู
เกยีรติบุคลากร 

พัฒนาคร,ูบุคคล, 
อำนวยการ 

6 

14. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน 

นิเทศ,DLICT 
พัฒนาครู 

1 

15. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาคร,ูกฎหมาย, 
อำนวยการ,การเงิน 

3 

• สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 

  

16. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพื่อบูรณาการ
การใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน 

นิเทศ,ส่งเสริม, 
DLICT 

1 

17. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร 
(มาตรการทางภาษีบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก) 

อำนวยการ, แผน, 
ส่งเสริม,การเงิน 

5 

18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัด
การศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ 

นิเทศ, บุคคล        7,8 

19. บูรณาการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open 
Data/Data Catalog) ทั้งในและนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

DLICT 1 

• สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับบริบท 

  

20. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา อำนวยการ,ทุกกลุ่ม 5 
21. ขยายผลนวัตกรรมที ่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพื ้นที ่นวัตกรรม

การศึกษาสู่พื้นที่อ่ืน ๆ 
นิเทศ 8 

22. พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
โดยเฉพาะโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

แผน, นิเทศ 8 

• สถานศึกษาในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษ ได้ร ับการพัฒนาประสิทธิภาพที่
เหมาะสมกับบริบท 

  

23. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่ 

นิเทศ 8 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

 

52 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ส่วนที่ 5 
โครงการ/งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 พัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน  

ประจำปี 2566 

1. เพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพเป็นคนท่ีสมบูรณท์ั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
3. การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนให้
มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
4. เพื่อคัดเลือกและตดิตามผลการดำเนินงานด้านระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนภายในสถานศึกษา 

1.สถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน 243  แห่ง 
2.ครูผู้รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนใน
สถานศึกษา  จำนวน 243 คน 
 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กลุ่มส่งเสริม        

การจัดการศึกษา 

2 เฝ้าระวังป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2566 

1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน  มีความรู้      

ความเข้าใจ และความตระหนักถึงภัยอันตราย และ

ความเสี่ยงต่อยาเสพติด 

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกัน

ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

1.นักเรียนแกนนำ จำนวน      

5 โรง   รวม 100  คน   

2.เด็กนักเรียนทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง

ทุกคน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสริม       

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

3.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน  

พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยาวชนเป็นผู้ประพฤติดี และเป็น

พลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และพัฒนาตนเองให้

สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

4.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง

ภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด  

5.นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเอง

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

6.โรงเร ียนและชุมชนมีความเข้มแข็ง นักเร ียนเป็น          

ผู้ประพฤติดี และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง และ

พัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันไม่เข้าไปเกี ่ยวข้องกับ     

ยาเสพติด 

       

3 การดำเนินงานและ
พัฒนาคุณภาพอาหาร
กลางวันในโรงเรียน เพื่อ
พัฒนาเด็กวัยเรยีน สูงดี 
สมส่วน แข็งแรงและ
ฉลาดสมวัย 

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับ   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้รบัประทานอาหารกลางวัน    
ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ      
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วนสมวัยและมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
2. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน    
ทุกแห่ง 
3. นักเรียนช้ันอนุบาล ถึง     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

90,190 90,190 90,190 90,190 90,190 กลุ่มส่งเสริม        

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

2.เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน   
ในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
และคู่มือการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
3.เพื่อให้มีโรงเรยีนต้นแบบอาหารกลางวัน ในระดับ     

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

       

4 การแข่งขันกีฬา  กรีฑา

นักเรียน  ประจำปี 

2566 

1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านกฬีาให้กับนักเรียน  
มีสุขภาพดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ 
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรยีนความมีน้ำใจเป็น 
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
 

นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร   

125,800 125,800 125,800 125,800 125,800 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ส่งเสริมการรับนักเรียน      

ปีการศึกษา 2566 

1.เพื ่อสำรวจข้อมูลและจัดทำแผนการรับนักเร ียน        
ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด 
2.เพื่อเกณฑ์เด็กประชากรวัยเรียนเข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับครบทุกคน และจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2565 ได้เรียนต่อ
ช้ัน ม.1 ปีการศึกษา 2566 ครบทุกคน ตาม พรบ. การศึกษา
พร้อมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2566 ตามลำดับขั้นตอนและเวลาที่กำหนด 
3. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ให้สอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ จุดเน้นการดำเนินงาน  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ 
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสถานศึกษาสังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2566 

4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับ
เขตพื้นที่และระดบัโรงเรียน ประสานงานชว่ยเหลือ
รับเรื่องร้องทุกข์ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน  

 1.โรงเรียนในสังกัดมีแผน  
การรับนักเรียน 
2.ประชากรเกดิ ปี 2560,     
ปี 2561 ในเขตบริการฯ  
ได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  
3.ประชากรเกดิ ปี 2559 ได้
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ครบทุกคน 
4. นักเรียนที่จบช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 เข้าเรียน

ต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครบ

ทุกคน                      

12,720 12,720 12,720 12,720 12,720 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

5. เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรยีนปีการศึกษา 2566 

ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและให้มีการเปิดรั้วเยี่ยม

ชมโรงเรียน (Open house) ทุกโรงเรียน ระหว่างการ

รับนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชน   

ได้มโีอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจจะส่งบตุรหลานเข้าเรยีน   

6. เพื่อช้ีแจง ข้ันตอนและแนวทางการดำเนินงานรายงาน

ผลการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ ตามโปรแกรม สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้บริหาร ครู

และบุคลากรที่รบัผิดชอบการรับนกัเรียน การรายงาน

ผลการรับนักเรียนให้เกดิความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติ

ตามปฏิทินการรับนักเรียน ตลอดจนรายงานผลการรับ

นักเรียนบน 

เว็บไซต์ เป็นรายวัน ตามคู่มือดำเนินงานฯ ได้ถูกต้อง 
เป็นไปตามที่กำหนดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
7. เพื่อให้การประสานงาน ติดตามและตรวจเยี่ยม 

ตลอดจนช้ีแนะแนวทางแก้ไขปญัหาการดำเนินงานการ

รับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกดั ปีการศึกษา 2566 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่กำหนด 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 ส่งเสริมการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมกระบวนการจดัการเรยีนรู้ การนิเทศติดตาม 
การวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมีระบบและมี
คุณภาพ พร้อมทั้งวางแผน กำกับ ดูแลพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

ครอบครัว  บ้านเรียน  

(Home School) จำนวน 6  

แห่ง  เขตพื้นท่ีการศึกษาจะ

ดำเนินการนเิทศติดตามการ

จัดกระบวนการเรียนรู้     

พร้อมท้ัง วัดและประเมินผล

การเรยีนรู้อย่างน้อยปี 1 ครั้ง 

11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

3 ติดตามค้นหาเด็ก 

ตกหล่นและเด็กออก

กลางคันให้กลับเข้าสู่

ระบบการศึกษา ปี

การศึกษา 2566 

1. เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ให้กลับเข้าสูร่ะบบการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้เด็กท่ีกลบัเข้าสูร่ะบบการศึกษา ได้รับ
การศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษา ภาคบังคับ และ
หรือไดศ้ึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรม
อาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำ 
3. เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  ทุกระดับ ท้ังใน
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ 

เด็กตกหล่นและเด็กออก

กลางคัน กลับเข้าสู่ระบบ

การศึกษาได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ  ได้รับ

การศึกษาอย่างน้อยจนจบ

การศึกษาภาคบังคับและหรือ

ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

20,000 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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58 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เพื่อป้องกันเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาหลดุออกจาก

ระบบการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน โดยส่งเสรมิการใช้ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

       

4 พัฒนายกระดับ

คุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวม 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จดัการ
เรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ                
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษา
พิเศษได้ถูกต้อง  
2. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยทีางการศึกษาพิเศษให้กับนักเรียนที่มี

ความต้องการจำเปน็พิเศษ 

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   (ผู้ดำเนินการคัด
กรองคนพิการทาง
การศึกษา) จำนวน 135 คน 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)  
จำนวน 91  คน 
 

89,900 89,900 89,900 89,900 89,900 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล    

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 การบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

1.เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบ
บริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ 
2.เพื่อแก้ไขปัญหาดา้นความปลอดภัยของสถานศึกษา  
ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาใน
สังคมเมืองและชนบท 

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  จำนวน 
150   โรงเรียนน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

6 การขับเคลื่อนโรงเรียน

คุณภาพ 

1.เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถงึการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม       

ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มทีักษะวิชาการ     

ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 

ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และ

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์

นวัตกรรมการบรหิาร การจัดการเรียนการสอน สรา้ง

คลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อยา่งเป็น

รูปธรรมและมีความยั่งยืน 

3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนคณุภาพ ใหม้ีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการพัฒนา 

1. โรงเรียนคณุภาพ จำนวน     

15 แห่ง 

2. โรงเรียนคณุภาพ Stand 

Alone จำนวน 1 แห่ง 

3. โรงเรียนเครือข่าย        
จำนวน 43 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนโยบาย 

และแผน 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม   งานอาชีพ และสุขภาพ

อนามัย เป็นโรงเรียน  ศูนยร์วมการศึกษาที่มีคณุภาพ 

สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้

อย่างยั่งยืน 

       

7 ยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะในการจดัการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นใน    ศตวรรษที่  21 
2.เพื่อให้ครูมีทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล สามารถพัฒนา
หรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนรู้ในห้องเรียนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
3. เพื่อจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนได้อย่างท่ัวถึงและ
ครอบคลมุประชากรวัยเรยีนในพื้นที่รับผิดชอบ 
4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
5. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผูเ้รียน 
6. เพื่อส่งเสรมิ และพัฒนาผู้เรยีนให้มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
7 เพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 พัฒนาครู  บุคลากร

ทางการศึกษาในการ

ขับเคลื่อนคณุภาพ

การศึกษาในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เข้าใจ และเท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

จังหวัดมุกดาหาร               

 

1. ครู  ผู้บริหาร  จำนวน     
30 คน 
2. บุคลาการทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 จำนวน 20 คน             
 

20,820 20,820 20,820 20,820 20,820 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

9 การคัดเลือกนักเรยีน 

และสถานศึกษา เพื่อ

รางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

1. ส่งเสรมินักเรียนและสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีคณุภาพและตอ่เนื่อง 
2. ส่งเสรมิให้สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียน  
การสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก               

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

นักเรียนและสถานศึกษา สู่

เกณฑ์มาตรฐานการคดัเลือก

นักเรียนและ สถานศึกษา    

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ประเภทสถานศึกษา ระดับ

ก่อนประถม และ ระดับ

ประถมศึกษา ประเภท

นักเรียน ระดับประถมศึกษา   

19,740 19,740 19,740 19,740 19,740 กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ

ทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัยและสมดุล ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

2.3 เพื ่อส ่งเสร ิมให ้สถานศ ึกษาพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 

ครูผูส้อนระดับปฐมวัย  

จำนวน 243  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

2 น้อมนำพระบรม        

ราโชบายดา้นการศึกษา

ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่

การปฏิบัต ิ

1.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน มีทัศนคติที ่ดีต่อบ้านเมือง และเป็น
พลเมืองดี 
2.เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคง มีงานทำ มีอาชีพแก่ผู้เรียน 
3. เพื ่อนิเทศ ติดตามการขับเคลื ่อนกิจกรรมน้อมนำ       
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ในสังกัด 

ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  นักเรียน      

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 กลุม่นิเทศ ติดตาม  

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

3 พัฒนาแนวคิดเชิง

คำนวณโดยใช้เกม   

เป็นฐาน 

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนา

แนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 

2.เพื่อให้คำปรึกษา ดูแล  ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จำนวน     120  

คน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล  

การจัดการศึกษา 

4 ส่งเสริมโรงเรียนปลอด

ขยะ (Zero  Waste 

School)  และโรงเรียน

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

(EESD  School) ที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เป็นโรงเรียน

ปลอดขยะ ( (Zero Waste School)  ท ี ่ เ ป ็ นม ิ ต รกั บ

สิ่งแวดล้อม 

2.เพื ่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD  

School)  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้

ม ี โอกาสพ ัฒนาการเร ียนการสอนบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดกิจกรรมโดย

ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของ

ครูอาจารย์  นักเรียน  และชุมชน 

4. เพื ่อได้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School)  

และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน  (EESD  School)  ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  

จำนวน 243 โรงเรียน 

68,710 68,710 68,710 68,710 68,710 กลุ่มส่งเสริม   

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

5 พัฒนากระบวนการ   

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning)    

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1.เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก (Active Learning) เพื่อ   

เสริมสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) ไดส้อดคล้องกับบริบทและ

ศักยภาพผู้เรียนในรายวชิาตา่ง ๆ สู่การพัฒนา

สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3.เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ครูผู้สอน  จำนวน 486 

คน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

6 การขับเคลื่อนการนำผล

การประเมินไปใช้

วางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  และการวัด

และประเมินผลในชั้น

เรียนเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียน    

1. เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลใน
ช ั ้ น เร ี ยน เพ ื ่ อพ ัฒนาการเร ี ยนร ู ้ ของผ ู ้ เ ร ี ยน 
(Assessment for Learning) 
2. เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา
ในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  

1. ครูผู้สอน จำนวน 
100 คน 
2. นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 และ

มัธยมศึกษาปีที่ 3  ใน

สังกัด สพป.มุกดาหาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 

(Assessment for 

Learning) 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) 
3. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและ

ประเมินผลในชัน้เรียน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(Assessment for Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Best Practice) 

       

7 การพัฒนาความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ระบบ 

PISA -Style  Online  

Testing  และการใช้

แบบฝึกทักษะการ

แก้ปัญหา  ตามแนวทาง

การประเมิน  PISA ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style 
Online Testing สำหรับครูผูส้อน 
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA 
สำหรับครูผู้สอน 
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การใช้ระบบ PISA-Style 
Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

1) ครูผู้สอนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
2) นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 การประเมินและ

ยกระดับความสามารถ 

ด้านการอ่าน (RT)      

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1  

และการประเมินและ

ยกระดับคุณภาพ

ผู้เรียนด้านภาษาไทย

และคณิตศาสตร์     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2565 

1.เพื่อให้สถานศึกษาใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียงและการ

อ่านรู้เรื่อง 

2.เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึง

ความสามารถในการอ่านออกเสียง และอ่านรู้เรื่องของ

ตนเองรวมทั้งครูผู้สอนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      

มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพฒันาเก่ียวกับความสมารถ  

ในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน 

3.เพื่อตรวจสอบและประเมินคณุภาพผู้เรียน ระดบัชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4.เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มี

สารสนเทศเก่ียวกับความสามารถด้านการอ่านและดา้น

คณิตศาสตร์ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล    นำผลการ

ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ

ของผู้เรียน 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 จำนวน 3,240 คน 

2.นักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปีที่ 3  จำนวน 3,637 คน 

122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 ส่งเสริมอาชีพเพื่อ   

การมีงานทำ   

หนึ่งโรงเรียน    

หนึ่งอาชีพ   

หนึ่งผลิตภัณฑ์  

One  School   

One  Occupation  

One  Product 

1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะพื้นฐานและมเีจตคติที่ดีต่อ

การประกอบอาชีพ 

2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้

นักเรียนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และผลติภัณฑ์ที่เป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อมใหส้ามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได ้

นักเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม  

และประเมินผล       

การจัดการศึกษา 

10 การพัฒนาครผูู้สอน

ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการห้องเรยีนได้อย่างมั่นใจและมี
เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach 
โดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
 2.เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไดม้ีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

และมีนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี

เป็นแบบอย่างได ้

3.เพื่อนิเทศ กำกับและตดิตามการดำเนินงานกิจกรรมการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษของครผูู้สอนที่ผ่านการพัฒนา

ตามโครงการ 

ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ  

จำนวน 50 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม   

และประเมินผล      

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 

 

พัฒนาหลักสตูรการ 

ศึกษาสู่การพัฒนา

สมรรถนะผู้เรยีนใน

ศตวรรษที่ 21 

1.เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา หลักสตูร

ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ

หลักสตูรฐานสมรรถนะ  

2.เพื่อพัฒนาผู้บรหิาร ครผููส้อนและบุคลากรในสถานศกึษาทีม่ ี 
การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
และเผยแพรเ่ทคนคิ/วิธีการจดัการเรยีนรู้ และนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพการจดัการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนท่ี
สอดคล้องกับทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

1.โรงเรียนในสังกัด  

จำนวน 243 โรงเรียน 

2.ครูผู้สอน จำนวน 100  

คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม   

และประเมินผล       

การจัดการศึกษา 

12 การเรียนรู้ประวตัิศาสตร์

วิถีใหม่ วิถีอนาคตด้วย

การใช้สื่อเดอะไดอารี่ 

บันทึกประวัติศาสตร์

ชาติไทย กับสถาบัน

พระมหากษตัริย์      

ทั้ง 68 ตอน  ใน

โรงเรียนวิถีพุทธ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหม้ีความรู้ เข้าใจ การจัดการ

เรียนรู้ประวตัิศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตด้วยการใช้สื่อเดอะไดอารี่ 

บันทึกประวตัิศาสตร์ชาตไิทย กบัสถาบันพระมหากษตัรยิเ์พื่อ

ตอบสนอง สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21             

2.เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความ

เป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

3. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 

บุคลากร ในโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

 

69 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

13 การพัฒนาการจดั     

การเรยีนรู้กลุม่สาระ

ภาษาไทย 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
2.เพื่อพัฒนาการผลิต/สร้างสื ่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย  
3. เพื ่อจัดงานสัมมนาวิชาการ “การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ภาษาไทย” ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของ
น ักเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึ กษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
 

1. ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นักเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 กลุ่มนิเทศ ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

14 การพัฒนาสมรรถนะ

ครูผูส้อนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

1 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจดัการเรียนรูร้ายวิชา   

สุขศึกษาและพลศึกษา  

2 เพื ่อให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือในการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
 

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
จำนวน 243  คน  

67,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

 

70 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

15 พัฒนาครูผูส้อน

คณิตศาสตร์ด้วยวิจยั

ในช้ันเรียนและสร้าง

นวัตกรรมเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

1.เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้

ความสามารถด้านวิจัยในช้ันเรียน 

2.เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พัฒนานวัตกรรมในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนา

ตามโครงการ  

ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  จำนวน 243  คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

16 การพัฒนาคุณภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในกลุม่

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุม่สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

 

 1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มุกดาหาร จำนวน  
120 คน 
 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร จำนวน  243 

โรงเรียน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 
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71 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

17 โครงการภาษาไทย 
(รักษ์ภาษาไทย)    
เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ       

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ   

ที่จะร่วมมือร่วมใจ ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย 

2. พัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะทักษะ

ภาษาไทยของนักเรียน 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่างๆ

ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  นักเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

18 ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
ประจำปี 2566 
 

1.เพื่อส่งเสรมิการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่สถานศึกษา  
 2. เพื่อคัดกรองคัดกรองการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบรหิาร 
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 
 

สถานศึกษาท่ัวไปที่จัดกจิกรรม

การเรยีนรู้ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง                   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม    

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

 

72 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

19 การแข่งขันงาน     

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 

2565 

 

1.เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้คร ู น ักเร ียนได้แสดง

ศักยภาพอย่างเต็มศักยภาพ 

2.เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรยีน 

เพื่อคัดกรองนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในทุกด้าน    

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ตามความสามารถและความต้องการ 

4.เพื ่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อใน

ระดับชาติ 

นักเรียนตั้งแตป่ฐมวยั ถึงมัธยม 

ศึกษาตอนต้น ท้ังในและนอก

สังกัด จำนวน 263  โรงเรียน 

รวมนักเรยีน 12,429 คน ครูผู้

ฝึกสอน จำนวน 5,642 คน  

กรรมการ 1,000 คน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 

20 การนิเทศตดิตามและ

ประเมินผลการบริหาร

จัดการศึกษาโดยใช้

พื้นที่เป็นฐาน  เพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและผู้บรหิารโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ลักเพิม่ขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
3.เพื่อพัฒนา/สร้างรูปแบบนวัตกรรมการนเิทศติดตาม
ของศึกษานิเทศก์เพ่ือสามารถพัฒนาและขับเคลื่อน
การศึกษาให้มีคณุภาพ  
 

1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จำนวน 243 โรงเรียน 
2.ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคน 
 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  

และประเมินผล        

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  4.เพื่อพัฒนาส่งเสรมิกระบวนทัศนก์ารจัดการเรยีนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนการนเิทศภายในของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายจดุเน้นของ สพฐ.และ สพป.มุกดาหาร 

       

21 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยองค์คณะบุคคล  

คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการศึกษา   

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

1.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพโดยการบริหารจัดการภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน 

(ด ้ านว ิ ชาการ  ด ้ านบร ิหารงานบ ุคคล ด ้ าน

งบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป) ของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนและติดตามการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและ

นิเทศการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและได้

มาตรฐาน 

 

โรงเรียนในสังกัดจำนวน  243 

โรงเรียน ได้รับการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

อย่างต่อเนื่อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ระบบงานทะเบยีนในโรงเรียน

และการจัดทำแบบรายงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.พัฒนาระบบงานทะเบียนของโรงเรียนให้ดำเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   
2.เพื่ออบรมสร้างความรู้ให้ครูผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
โรงเรียน ใหไ้ดร้ับความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง แนวปฏิบัติ 
การวัดและประเมินผลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงไปถึงหลักการและวิธีการจัดทำ
เอกสารการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลแสดงผลการ
จบการศึกษาอย่างถูกต้อง 
3.เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาระบบ    
งานทะเบียนโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงาน
ให้บริการข้อมลูทางการศึกษา สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว 
ลดขั้นตอนการให้บริการและสามารถให้คำแนะนำแก่
นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในบริบทของ
งานทะเบียนอย่างครบวงจร สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 

มุกดาหาร จำนวน 243 แห่ง 

18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 กลุ่มส่งเสริม       

การจัดการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

2 พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศและเทคโนโลยี

ดิจิทัลทางการศึกษา 

1.เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ใน
การวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนใน
สังกัด และบคุลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
ระบบบริการข้อมลูภาครัฐ (Big Data) 
 

1.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบตัิหน้าที่
ด้านระบบข้อมลูสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลัทาง
การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
จำนวน 246 คน  
2.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมมุกดาหาร  จำนวน  
80 คน  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กลุ่มนโยบาย

และแผน 

3 พัฒนาระบบงาน

ประชาสัมพันธ์สู่ความ    

เป็นเลิศ  ด้วยความร่วมมือ

ของภาคีเครือข่าย 

1. เพื่อบริหารการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจการ ผลการดำเนนิงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้หน่วยงาน 
บุคลากร ชุมชนและประชาชนท่ัวไปไดร้ับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

1.บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  จำนวน 50  คน 

2.ผู้รับผดิชอบการ
ประสานงานกับกลุ่มเครือข่าย
การประชาสัมพันธ์       จำนวน 
243  คน 

233,320 233,320 233,320 233,320 233,320 กลุ่มอำนวยการ 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4 พัฒนาระบบบริหารงาน  

(งานมาตรฐานสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา     

งานประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ

ราขการ  (KRS) และงาน

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในการเป็น

ระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) 

1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหาร
จัดการตามภารกิจได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (งานมาตรฐานฯ) 
 2. เพือ่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหาร
จัดการตามภารกิจไดส้อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (งาน 
KRS) 
3. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน 
(งาน PMQA 4.0) 
 

1. ผลการติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
สำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาใน
ระดบัดีขึ้นไป 
2. ผลการประเมินส่วนราชการ
เป็นไปตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับคุณภาพ 
3. ผลการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการรับรองผล ในะดับ
พื้นฐาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอำนวยการ 

5 การพัฒนางาน 

การควบคุมภายใน 

1.เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความ 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร มี
รายงานผลประเมินผลการ
ควบคุม 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 กลุ่มอำนวยการ 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยดัและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ลดความเสีย่งหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือดา้นอ่ืน ๆ ที่
อาจมีขึ้นในหน่วยงาน 
2.เพื่อให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านใน
หน่วยงานและให้นำมาตรการและการกำกับติดตามการแกไ้ข
ปัญหามาใช้ในการดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
3.เพื่อให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความ

ผิดพลาดในการดำเนินงาน 

ภายในที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

และสมบูรณ์ สามารถนำผล 

มาใช้ในการวางแผนการ

ควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่อง 

ในทุกปี 
      

6 ประชุมขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์การศึกษา    

สู่การปฏิบัติโดยใช้

กระบวนการ PLC  

(Professional 

Learning  

Community) 

1.เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายด้านการศึกษา  และข้อมูลข่าวสาร
ด ้ านการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ สำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ให้สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

ผู้บริหารการศึกษา  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม  
ศึกษานิเทศก์   
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารและสถานศึกษา
ในสังกัด   

317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 กลุ่มอำนวยการ 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

3.เพื่อประชุมปรึกษาหารือและประสานงานกัน โดยใช้
กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน 
4.เพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เพื่อแจ้ง
แนวทาง ซักซ้อมเข้า แนวปฏิบัติในการปฏิบัตริาชการ 
รวมถึงนโยบายเร่งด่วนจากกระทรวงศึกษา หรือ สพฐ. จะได้
เตรียมความพร้อมได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

       

7 โครงการเสรมิสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม  

และธรรมาภิบาล ITA  

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุจริต 

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมทีส่ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จรยิธรรมของบุคลากรสูว่ิถีสุจริตชน    
2.เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตาม

เป้าหมาย หร ือส ูงกว ่าเป ้าหมายเพ ื ่อผล ักด ันให้ด ัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 

3.เพื่อยกระดับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริตภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์

การประเมิน 

ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและ

บุคลากรในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  จำนวน 85 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 อบรม  ประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการระเบยีบ

กระทรวงการคลัง     

การเบิกจ่ายเงิน  

การศึกษาบุตร          

ค่ารักษาพยาบาล   

ค่าตอบแทนใช้สอย  

และวัสดุ  ให้กับ

ข้าราชการกลุม่บริหาร 

การเงินและสินทรัพย์  

โรงเรียนในสังกัด  และ  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ระเบียบฯ     

การเบิกจ่ายเงิน และระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง สามารถเบิกจา่ย

งบประมาณทีไ่ดร้ับและบรหิารงบประมาณในโรงเรียนในสังกัด

ได้ครบถูกต้องรวดเร็ว ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

2.พัฒนาศักยภาพ ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ให้ สามารถบริการข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้วดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด 120 โรงเรียน  เป็นต้นแบบให้กับ

โรงเรียนในสังกัด 

4.กำกับติดตามโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณปี 2566  ให้

บรรลุนโยบาย 

1.โรงเรียนในสังกดัที่เป็น

หน่วยรับตรวจ จำนวน 120 

โรงเรียน 

2.ข้าราชการกลุม่บริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์  จำนวน 

12  คน 

 

72,000 75,000 75,000 75,000 75,000 กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

 

80 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

9 อบรม ประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการระเบยีบ

กระทรวงการคลัง  การ

เบิกจ่ายเงิน การปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

ให้กับโรงเรียนในสังกัด  

และผูเ้กี่ยวข้อง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.โรงเรียนทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ  มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบฯ  

การเบิกจ่ายเงินและพระราชบญัญตักิารจดัซื้อจดัจ้าง พ.ศ. 2560  

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในโรงเรียนได้ครบถ้วนถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

2.พัฒนาศักยภาพ  ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ให้สามารถบริการข้าราชการครู  และบุคลากร

ทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว  ทันใจ  ถูกต้อง  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด 120 โรงเรียน เป็นต้นแบบให้กับ

โรงเรียนในสังกัด 

4.กำกับติดตามโรงเรียนท่ีได้รับงบประมาณงบประมาณ      

ปี 2566 ให้บรรลุนโยบาย 

1.ผู้อำนวยการโรงเรยีนที่

เป็นหน่วยรับตรวจ  จำนวน 

120  คน 

2. เจ้าหน้าที่พัสดโุรงเรยีนที่

เป็นหน่วยรับตรวจ   จำนวน  

120  คน 

3. ข้าราชการกลุ่มบริหาร 

งานการเงิน และสินทรัพย์  

จำนวน   12  คน 

350,000 370,000 370,000 370,000 370,000 กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์
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81 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ  

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการ

เบิกจา่ยงบประมาณ

ด้านเงินสวสัดิการ      

ค่ารักษาพยาบาล  

สวัสดิการการศึกษาบุตร   

ด้านการบญัช ี

1. เพื่อให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.เพื่อให้การบริหารงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ

เงินสวัสดิการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

เข้าใจระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนรีที่เกี่ยวข้องกับ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินสวัสดิการต่าง ๆ  

 

ผู้บริหารสถานศึกษา และ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของ

โรงเรียน   จำนวน 500  คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์

11 ประชุมสมัมนา

ข้าราชการและ

ลูกจ้างประจำในสังกัด 

สพป.มุกดาหาร 

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 

ประจำ  ที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566  มีความรู้

ความเข้าใจในสิทธิต่าง ๆ  ที่จะพึงได้รับจากทางราชการ 

2.เพื่อจัดทำและยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จ

ดำรงชีพ  บำเหน็จรายเดือน  เงิน กบข. และเงิน กสจ. ให้

สามารถได้รับเงินบำนาญ  บำเหน็จรายเดือน  ต่อเนื่องจาก

เงินเดือนประจำ 

3.เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอาย ุ
ราชการในปี พ.ศ. 2566  เกิดความมั่นใจการที่จะได้รับ 
บริการที่ดี  ขวัญและกำลังใจ  และเจตคติที่ดีต่อองค์กร 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและลูกจ้าง 

ประจำในสังกดัสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร  ท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

46,300 46,300 46,300 46,300 46,300 กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย ์

 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

12 ตรวจสอบภายใน  

ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

1. เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารปฏิบัติงานด้านการเงิน    
การบัญชีการพสัดุและรายงานการเงิน ถูกต้องครบถ้วน 
2. เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพืน้ท่ีและผู้บริหาร 
สถานศึกษา ได้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานด้านการ 
การเงินการบญัชีและรายงานการเงินของหนว่ยงาน และใช้ 
เป็นข้อมลูประกอบการบรหิาร 
3.เพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งเสรมิเสนอแนะ รวมทั้งตดิตาม 
สถานศึกษาท่ีไดค้ะแนนการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ถูกต้อง  

โรงเรียนทีเ่ป็นหน่วยรบัตรวจ  

จำนวน 50  โรงเรียน 

248,780 248,780 248,780 248,780 248,780 หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

13 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจดัทำ

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 

1.เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายให้แก่บุคลากรใน
สังกัดนำไปปฏิบัตไิด้ถูกต้องร่วมกนั  
2.เพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  
3. เพ ื ่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเน ินงาน ตาม
งบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร  
4. เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้
ล ่วงหน้า ลดความซ้ำซ ้อนในการทำงานที่ ม ีล ักษณะที่
เกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหารมีแผนงาน 
โครงการ กจิกรรม เพื่อขับเคลื่อน 
นโยบาย เป้าหมาย และ
ตัวช้ีวัดให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี นโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ   

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุ่มนโยบาย 

และแผน 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

  

5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

และนโยบายสำนักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.โรงเรียนในสังกัดนำ

แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 สู่การ

ปฏิบัติได้เหมาะสม ตามบริบท

พื้นที ่

3.สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน   

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         

มีความโปร่งใส ปลอดการทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

14 เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดตั้ง  จัดสรร  และ

ติดตามการบริหาร

งบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

1. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
2. เพื ่อจัดตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567       
งบลงทุน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
3. เพื ่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566      
งบลงทุน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
4. เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีได้รบัจัดสรร 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

จำนวน 243 โรง 

59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

15 การติดตามประเมินผล

ประเมินผลการ

ดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา  สถานศึกษา  

และการตรวจราชการ 

ของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

1.เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบาย 

ตัวช้ีวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

และตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.เพื่อส่งเสรมิ  สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย  

ตัวช้ีวัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ของ

สถานศึกษาในสังกัด 

3. เพื่อจัดเตรียมข้อมลู  หลกัฐานการประเมินตนเอง  รองรับการ

ติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการ

ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

1.สำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  มีระดับผลการ

ประเม ินตามนโยบาย ต ัวช ี ้ ว ัดของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน อยู่ในระดับดี 

2.สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินการ

รายงานผลการดำเน ิ นงานตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

ในระบบได้ครบทุกแผนงาน/โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนโยบาย 

และแผน 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

16 การประชุมสัมมนา

เพื่อเพ่ิมพูน

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานข้าราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัด 

สพป.มุกดาหาร 

1 .เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงาน/บุคลากร ของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน  

2. เพื่อเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานด้านตา่ง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงานใน

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน 

4. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

-ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา  จำนวน 83  คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

17 การอบรมพัฒนา

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา  สังกัด สพป.

มุกดาหาร 

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในองค์กร บทบาทหน้าท่ี 

2. เพื่อให้ข้าราชการครู   มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานใน

หน้าท่ี 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จำนวน 400  คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

18 พัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา  ด้านกฎหมาย

และระเบียบเกี่ยวกับ

การปฏิบัตริาชการ  

และการรักษาวินัย  

ประจำปี 2566 

1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุ

ใหม่ มีความรู้ทางกฎหมายและระเบียบในตำแหน่งหน้าที่ 

และมีวินัยในตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

2.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้

ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที ่ เก ี ่ยวข้องกับ

ตำแหน่งหน้าที่ของตน และมีวินัยต่อตนเองมากขึ้น 

3.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความ

รับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการและลดอัตรา

การกระทำผิดวินัยราชการ 

 4.เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย พัฒนาและ

ส่งเสริมวินัย คณุธรรมจรยิธรรม ของข้าราชการครู อันจะ

เป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของสถานศึกษา     

ในสังกัด จำนวน 100 คน 

2.บุคลากรทางการศึกษาใน

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 

20 คน 

 

41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 กลุ่มกฎหมาย

และคดี 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

19 อบรมความรู้เกี่ยวกับ

การสืบสวนข้อเท็จจริง 

และการสอบสวนวินยั

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา ประจำปี พ.ศ.

2566 

 

1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้

ความเข้าใจในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง และขั้นตอน

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ 

2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถ

ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัย

ข้าราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้วยความเป็น

ธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และยอมรับผลการดำเนินการ

ส ืบสวนข ้อเท ็จจร ิง และผลการดำเน ินการทางว ินัย

ข้าราชการ 

4. เพื่อสร้างความตระหนัก ระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข ้ าราชการคร ูและบ ุคลากร

ทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ในสังกัด จำนวน 120 คน 

 

61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 กลุ่มกฎหมาย

และคดี 

20 จัดทำข้อมูลวางแผน

อัตรากำลัง เพื่อรองรบั 

การขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษาใน 

1. เพื่อวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการ 
กำหนดเป้าหมายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ.
กำหนดอย่างเคร่งครัด และนำแผนอัตรากำลังมาใช้บริหาร
จัดการอัตรากำลังให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดใหเ้กิดประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสดุ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 ภูมิภาคเพื่อการ

วางแผนอัตรากำลัง

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. เพื ่อให้ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาให้ความสำคัญของข้อมูล
อัตรากำลังครูในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 
3. เพื ่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
และสถานศึกษาในสังกัดมีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารงานด้านบุคคล  
4.เพื่อรองรับการวางแผนอัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ตามสาขาวิชาเอกท่ีต้องการ จัดทำแผน 10 ปี คือ 
พ.ศ.2564 – 2574 ให้สอดคล้องกบัการเรยีนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นภาพรวมของสถานศึกษาใน
สังกัด 

       

21 การสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1.คัดเลือกบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถและความพร้อม

ทางด้านจิตใจ และอารมณ์  เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับ  แผนอัตรากำลัง 

2.คัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และสายงาน
การสอนและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

22 การบริหารอัตรากำลัง

พนักงานราชการและ

ลูกจ้างช่ัวคราว 

เพื่อประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
 

พนักงานราชการจำนวน 
106 คน ลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งครูขาดแคลน   
ขั้นวิกฤต จำนวน 39 คน 
ธุรการโรงเรียน จำนวน 
207 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
จำนวน 54 คน 
 

6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

23 การคัดเลือกข้าราชการ

ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ผู้มผีลงาน

ดีเด่นประสบผลสำเร็จ

เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับ

รางวัล 

1.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์  มีความรู้

ความสามารถจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.เพื่อเสรมิสรา้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ได้พัฒนางานในหน้าท่ี  ทุ่มเท  เสยีสละ และมีความคดิรเิริ่ม

สร้างสรรค ์

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาส่งผลงานฯ     

เพื่อรับการคดัเลือก  

จำนวน 300 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มพัฒนาครู    

และบุคลากร

ทางการศึกษา 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

24 ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัดในการ

ขอรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์

และเหรียญจักพรรดิ

มาลา  ประจำปี 2566 

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจรับเครื่องราช- 

อิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดมิาลา ประจำปี 2566 

ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  

2.เพื่อจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ

เหรียญจักรพรรดมิาลา ให้กับผู้ไดร้ับพระราชทานใน

สังกัด 

3. เพื่อยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงาน

ราชการในสังกัดในการไดร้ับบำเหน็จความดีในการ

ปฏิบัติราชการและปฏิบตัิงาน 

4. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภมูิใจให้กับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง 

ประจำ พนักงานราชการในสังกัด 

 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการ จำนวน 2,100 

คน  

 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

25 การประเมินสัมฤทธ์ิผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

และรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  ในระยะเวลา 

1 ป ี

ประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

26 การประเมินผลการพัฒนางาน

ตามข้อตกลง (PA) 

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  

และผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

(PA)  

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  

และผู้บริหารการศึกษาตำแหน่ง  รอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มี

ความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และสามารถปฏิบตัิตามขั้นตอนท่ี

ถูกต้องในการประเมินผลการพัฒนางานตาม

ข้อตกลง (PA) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 

243  คน 

2. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 18 คน 

3. รองผู้อำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  จำนวน     

4 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

27 การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร                   

1.ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล      

การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การให้

รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ทำให้มีขวัญและ

กำลังใจในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาแบบเรียน    

ทำให้ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนสูงขึ้น  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญ กำลังใจใน

การปฏิบัติงาน ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนสูงขึ้น  

3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมผีลงาน Best Practic 

4.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ

ผู้เรยีนให้เกิดคณุลักษณะตามที่ประเทศชาติและ

สังคมต้องการ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 

 

93 

                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

28 พัฒนางานอาคารสถานท่ี

และสิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อพัฒนางานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่
เอ ื ้อต ่อการปฏ ิบ ัต ิ งานและม ีความปลอดภัย 
ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานมีความพึง
พอใจและประทับใจ 
2. เพื่อพัฒนางานบริการอาคารสถานท่ีของ
สำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานมีความพึง
พอใจ 

ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กลุ่มอำนวยการ 

29 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และภมูิทัศน์บริเวณ

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในให้
สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
มุกดาหารน่าอยู่ น่าดู น่ามอง สวยงาม 
2. เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อ
การปฏิบัติงาน เช่น สนับสนุนเทคโนโลยีเอื ้อต่อ
การปฏิบัต ิงาน การสร้างความปลอดภัย การ
ปรับปรุงสถานท่ีเพื่อสร้างบรรยากาศ 
3.เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น  
และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงภายในอาคาร  เช่น  

ห้องปฏิบัติงาน  และพื้นท่ี

โดยรอบอาคาร   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มอำนวยการ 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

30 เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลก

กว้าง  ในงานกาชาดและ

งานของดีมุกดาหาร 

1. เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัด ได้
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ในงานกาชาดและงานของดี 
มุกดาหาร อันเป็นการเปดิโลกทัศน์เกีย่วกับการจัด
การศึกษาและสร้างความตระหนักให้เห็นถึง
ความสำคญัในการจดัการศึกษา 
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
3. เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

นักเรียน  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ผู้บริหาร

โรงเรียน  และผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนกลุ่ม

เครือข่ายการจัดการศึกษาใน

สังกัด  จำนวน 19 แห่ง 

68,980 68,980 68,980 68,980 68,980 กลุ่มอำนวยการ 
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                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

ส่วนที่ 6 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 

1. แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดทำขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ กรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานภายในและสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงโดยมี
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรุงปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และเพื ่อให้การบริหารแผนสู ่การปฏิบัติได้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางที่
สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจในความเป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กับนโยบาย และแผนที่สำคัญเก่ียวข้องกับการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือให้
เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
  2) สร้างความตระหนัก เน้นย้ำให้ผู ้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และจัดทำแผนในการดำเนินงานของ
หน่วยงานในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
  3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เพื่อนำไปสู ่การกำหนดนโยบาย มาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรม สำหรับการดำเนินงานแต่ละ
ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
  4) กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  

2. เงื่อนไขความสำเร็จ 
 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร           
มีเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ 
 1. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีจุดอ่อนหรืออุปสรรคให้ลดลงหรือหมดไป 
 2. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนโยบายทุกระดับ 
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 3. หน่วยงานทุกระดับมีแผนและกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าว โดยมี
การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม 
 4. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนทรัพยากรดังกล่าว 
 5. การดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยงาน 
องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ การติดตาม การ
ประเมินผล โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผ่านระบบการติดตาม ประเมินผลที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยี 
 6. การสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่างเป็นระบบ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนและขับเคลื่อนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้รับผิดชอบการสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน 
 7. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตามบทบาท ดังนี้ 
     7.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษาจัดทำหรือเชื่อมโยงกับแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนอ่ืน ๆ 
     7.2 สถานศึกษา นำแผนพัฒนาการศึกษา ไปพิจารณาจัดทำหรือเชื่อมโยงกับแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนอ่ืน ๆ  
3. การติดตาม และประเมินผล  
          การติดตาม และประเมินผล การนำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและ
กระบวนการสำคัญดังนี้  
          1) จัดตั ้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล เพื ่อขับเคลื ่อนแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติ ร ่วมติดตาม
ความก้าวหน้าภายใต้กรอบท่ีกำหนดขึ้น และจัดทำรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกปี  
          2) กำหนดปฏิทินการติดตาม และประเมินผล อย่างเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา  
          3) สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
         4)  ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผน เพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุ ง แผนพัฒนาการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ และสถานการณ์ในปัจจุบันในแต่ละปี 
         5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
พ้ืนที่ของตนเอง 
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ภาคผนวก 

 

▪ คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

▪ คณะทำงานพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 

1. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. นายประภาส  ไชยมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

4. นายพิเชษฐ  มหาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

5. นายมนตรี  ลาดนาเลา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  

 คณะทำงานจัดทำเอกสาร 

1. นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

3. นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. นายชูกิจ  พาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

5. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

6. นายราเชนทร์  มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

7. นางภัชราวดี  ชาลี  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ 

 

 



กลุ่มนโยบายและแผน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
17 ถนนวิวิธสุรการ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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