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ความเป็นมา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ก าหนดไว้ว่า“รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ   
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
ที่หนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ
ก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้
เด็กเลก็ได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม 
  บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 9 ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ 
ประชาชนให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ในแต่
ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และ
ทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 
16 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลา 
 
 

ส่วนที่ 1  
 ข้อมูลพื้นฐาน 
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บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามความใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561  
  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   หน้า  3 
 

9.  ด าเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และ 

คณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน           

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
  โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10)  กลุ่มกฎหมายและคดี 
ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเกีย่วกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 

มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับหมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการ 
จัดสรรงบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ 
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ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(ง) ด าเนินการวเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 

จัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี  

งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ     

การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่างๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ 

ด าเนินคดีของรัฐ 
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(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน 

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ 
ประเมินผลการศึกษา 

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา   มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 
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(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพย์สิน 

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 

และงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กระจายอ านาจการบริหารจัด  

การศึกษาออกเป็นกลุ่มโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า“กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา” จ านวน 19 กลุ่ม ดังนี้ 
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร  โรงเรียนหลัก 78  โรงเรียน  และ โรงเรียนสาขา 1 โรงเรียน   

แบ่งเป็น  5 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร จ านวน  15  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค าอาฮวน ดงเย็น จ านวน  17  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ จ านวน 17 โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จ านวน  12  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ าทิพย์ จ านวน  17  โรงเรียน 
 อ าเภอค าชะอี  โรงเรียนหลัก  33   โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค าชะอี ค าบก จ านวน  11  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค าชะอีก้าวหน้า จ านวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค าชะอีศึกษาพัฒน์จ านวน  12  โรงเรียน 
 อ าเภอดอนตาล  โรงเรียนหลัก  36   โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล  จ านวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว จ านวน  11  โรงเรียน              
               กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา  จ านวน  15  โรงเรียน 
 อ าเภอนิคมค าสร้อย  โรงเรียนหลัก  33  โรงเรียน  และ โรงเรียนสาขา 1  โรงเรียน   

แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาค าสร้อย นาอุดม จ านวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี่  จ านวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่มกกชัยพัฒนา จ านวน  13  โรงเรียน 1 สาขา 

อ าเภอดงหลวง โรงเรียนหลัก 29 โรงเรียนและ โรงเรียนสาขา 1 โรงเรียน แบ่งเป็น  2 กลุ่ม 
เครือข่าย  ดังนี้ 

      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง  จ านวน  14  โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน จ านวน  15  โรงเรียน 

อ าเภอหว้านใหญ่  โรงเรียนหลัก  15    โรงเรียน   แบ่งเป็น  1  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จ านวน  15 โรงเรียน  

อ าเภอหนองสูง  โรงเรียนหลัก   19    โรงเรียน   แบ่งเป็น  2  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง จ านวน  8  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา จ านวน  11  โรงเรียน  
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บริบทการจัดการศึกษา 
ที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ  ต าบลมุกดาหาร 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์  49000  โทรศัพท์ 0-4261-1532   โทรสาร 0-4261-3040     
Website  http://www.mdh.go.th   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร อยู่ทางทิศตะวันออกของ
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อ
ปี พ.ศ.2530 เดิมเป็นอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด
มุกดาหารมีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อ าเภอ  คือ อ าเภอ
เมืองมุกดาหาร อ าเภอค าชะอี  อ าเภอดอนตาล อ าเภอนิคมค าสร้อย  อ าเภอดงหลวง อ าเภอหนองสู ง และ
อ าเภอหว้านใหญ่  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อ าเภอธาตุพนม อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
       และอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  อ าเภอชานุมาน 
       จังหวัดอ านาจเจริญ  และอ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ      อ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mdh.go.th/
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ  

ประเมนิผลและนิเทศการศกึษา 
(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศกึษา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 

คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายประภาส ไชยมี 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นายพิเชษฐ์  มหาวงศ์ 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

นายมนตรี ลาดนาเลา 
รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
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นางสุพัตรา  พรมรักษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นางวิหาร  พละพร 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา และปฏิบัติหนา้ท่ีผู้อ านวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายสายันต์  ผาดโผน 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน        

และสนิทรัพย ์

นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายประสพสุข จันเต็ม 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง 
นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวสุลักขณา รักษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าทีผู้่อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายอภิชาติ  เสียงล้ า 
นิติกร ช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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จ านวนบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 
ศึกษานิเทศก์ 18 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 44 
ลูกจ้างประจ า 2 
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 

รวมทั้งหมด 74 
ข้อมูล  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2565 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

              จ าแนกตามสายงาน  

 

 

ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 218 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 12 
ครูผู้สอน 1,800 
ลูกจ้างประจ า 45 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 102 
ครูอัตราจ้าง  
-ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 54 
-บุคลากรครูวิทย์-คณิต 13 
-ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 59 
ลูกจ้างชั่วคราว  
-ธุรการโรงเรียน   228 
-นักการภารโรง 79 
-อ่ืนๆ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 67 

รวมทั้งสิ้น 2,677 
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ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา  ปีการศึกษา  2565 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 243 
แห่ง และ โรงเรียนสาขา 3  แห่ง รวมทั้งสิ้น 246 แห่ง โดยจ าแนก ดังนี้  (ที่มาข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ             
ปีการศึกษา 2565) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด  

อ าเภอ จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด 
สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. การศึกษา

พิเศษ 
พศ. อปท. HOME 

SCHOOL 
เมืองมุกดาหาร 79 11 8 3  2 1 3 3 
ค าชะอี 34 5 1  1   1  
นิคมค าสร้อย 34 5 1 1    1  
ดอนตาล 36 3 1 1  1   1 
หว้านใหญ่ 15 1        
ดงหลวง 28 2 1 1 1     
หนองสูง 19 3        
รวม 246 30 12 6 2 3 1 5 4 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2564  - 2565 2564 2565 
ขนาดเล็ก (นักเรียน120 คนลงมา)  145 150 -5 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 98 94 +4 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) 2 2 - 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) - - - 

รวมทั้งสิ้น 246 246  
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  ตารางท่ี 3 ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2564 2565 เปรียบเทียบ 2564-2565 
อนุบาล 1 162 148 -14 
อนุบาล 2 2,792 2,864 +72 
อนุบาล 3 3,052 2,862 -190 
รวมก่อนประถมศึกษา 6,006 5,874 -132 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3,167 3,191 +24 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,234 3,173 -61 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,875 3,277 -598 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3,635 3,879 +244 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,429 3,671 +242 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,519 3,459 -300 
รวมประถมศึกษา 20,859 20,650 -209 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,086 1,178 +92 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,165 1,033 -132 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,104 1,088 -16 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,355 3,299 -56 

รวมทั้งสิ้น 30,220 29,823 -397 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

การอ่านออกเสียง 79.39 79.61 +0.22 
การอ่านรู้เรื่อง 75.17 72.38 -2.79 

รวม 2 ด้าน 77.28 76.01 -1.27 
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ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ด้านคณิตศาสตร์ 41.59 44.92 +3.33 
ด้านภาษาไทย 47.45 51.27 +3.82 

เฉลี่ย 44.52 48.10 +3.48 
 

ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ปีการศึกษา    2563 ปีการศึกษา 2564  
ภาษาไทย 54.31 51.48 +2.99 
คณิตศาสตร์ 28.16 37.48 +2.48 
วิทยาศาสตร์ 37.44 35.07 +2.10 
ภาษาอังกฤษ 36.54 35.88 +3.67 

เฉลี่ย 39.11 39.98 +2.81 
 

ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ความก้าวหน้า 
+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 

(ปี กศ.63-64) 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564  

ภาษาไทย 51.39 47.02 -2.76 
คณิตศาสตร์ 21.39 21.38 -0.98 
วิทยาศาสตร์ 28.36 29.85 -0.07 
ภาษาอังกฤษ 28.61 25.83 -0.49 

เฉลี่ย 32.44 31.02 -0.03 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ก าหนด          
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ค านิยามขององค์กร  พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นองค์กรคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมที่ยั่งยืน” 

ค านิยาม 
 การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 เป็นองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ ) 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล : 6 ประการ (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส  มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ความคุ้มค่า)                                     

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : 3 หลักการ  (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ) 
              2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม )  
              4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 

 สู่สังคมที่ยั่งยืน : ยุทธศาสตร์ชาติ :  
     1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
            2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สู่วิถีสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21  
 
 
 

ส่วนที่ 2  
 ทิศทางการจัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเองเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม 
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
มีคุณภาพ พร้อมกา้วสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การจัดการที่
หลากหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย           
ตามแนวทาง 5Q Model 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการจัดการความรู้  (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้วยหลัก
ความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ  
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่สู่ความยั่งยืน  
 10. ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว  
กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
 ด้านผู้เรียน 
  3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  3.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
  3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
  3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
  3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) 
  3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณติศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
  3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
  3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน 
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
                   3.14  ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความจ าเป็นพิเศษ
และความสามารถพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 
 ด้านสถานศึกษา 
  3.15 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
  3.16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
  3.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study) 
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  3.18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
  5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
  7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
  8. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
  9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
  เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
  3. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
  4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้าน   ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  7. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
  8. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
  10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ            
มีคุณธรรม จริยธรรม 
  4. รอ้ยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้        
มีทักษะ การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและน า
ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
   2. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ 20 ปี 
   3. ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
   4. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
   5. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละคน 
   6. ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
   7. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
   8. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลน 
   9. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ครอบคลุมทุก
ภารกจิของกลุ่ม/หน่วย  
   เป้าประสงค์ที่  7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความคุ้มค่า บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบ
ได้  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและน าผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
   3. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   4. หน่วยงาน/องค์กรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางศึกษา 
   5. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย  ตามแนวทาง 5Q Model 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (3.2.1) 
   2. ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
ด าเนินตาม 5Q Model อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  (KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
บนพื้นฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่องโยงกับข้อมูลต่างๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
   4. ร้อยละของสถานศึกษา ทีมีการก ากับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 
   5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดการความรู้ (KM) และ PLC อย่างเป็นระบบ 
   6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
  3. ประสาน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้ง
เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่สู่ความยั่งยืน (ปรับใหม่) 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ การพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด เพ่ือสร้างความม่ันคงในการด าเนินชีวิต 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
โดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ที่ 10  ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว  
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ  
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง การแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภารกิจท้าทายและมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งพัฒนาผู้เรียน
ด้านคุณภาพ และสมรรถภาพ ให้มีความพร้อม ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ตลอดจน 
ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
ชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะ
การใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพ
อย่างเท่าเทียมกัน  จึงได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษามุกดาหาร ขึน้ 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ภายใต้การใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน     
ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ดังนี้ 
1. ห้องเรียนคุณภาพ 

1.1. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
1.2. ความปลอดภัยภายในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.3. บรรยากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอเหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.4. การจัดตกแต่งสื่อ องค์ความรู้ มุมประสบการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.5. มีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นเหมาะสม 

2. ครูคุณภาพ 
2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ (ความรู้ความสามารถ ทักษะ) 
2.2 เตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
2.5 วัดและประเมินผล และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 

3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 
3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
3.6 ด าเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
3.7 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 
4.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่ 
4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
4.3 ความร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
3.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.6 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4.7 มีเอกลักษณ์/ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
4.8 สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

5. ผู้เรียนคุณภาพ 
     5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  
5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

     5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2.1 ความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ  
 5.2.2 ความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
 5.2.3 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
 5.2.4 ความสามารถด้านทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
 5.2.5 ความสามารถด้านทักษะชีวิต  

5.2.6 ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
5.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ  
งบประมาณ  บทบาท วิธีการและผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งมีงบประมาณใน
การบริหารจัดการ  รวมทั้งสิ้น  ........6,000,000..........  บาท    โดยจ าแนกงบประมาณ  ดังนี้ 

1. งบประจ า     จ านวน  .....2,200,000.-.......   บาท 
 2. งบพัฒนาการศึกษา    จ านวน  .....3,800,000.-.......   บาท 
ที ่ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 
1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 1,070,000.- 
2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 1,866,000.- 
3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 767,000.- 
4 การจัดการศึกษาตามบริหารพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 97,000.- 
 รวมงบพัฒนาการศึกษา 3,800,000.- 

 

รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณบริหารจัดการศึกษาส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
(งบพัฒนาการศึกษา) 

 1. งบประจ า   จ านวน  ........2,200,000.-...........   บาท 
ล าดับที่ รายการ จ านวนงบประมาณ 

1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,Internet ฯลฯ) 500,000.- 
2. ค่าไปรษณีย์ 60,000.- 
3. ค่าวัสดุส านักงาน 400,000.- 
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000.- 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 100,000.- 
6. ค่าวัสดุยานพาหนะ 50,000.- 
7. ค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.- 
8. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000.- 
9. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 612,000.- 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,พาหนะ,

ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ) 
278,000 

 รวมงบประจ า 2,200,000.- 

 
 

ส่วนที่ 3  
 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีผลการด าเนินงานตามภารกิจที่เกิดจาก
กระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่หลากหลาย  ดังนี้ 
 1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัด
และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 7. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (NT, O-NET)  ปีการศึกษา  2564 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลกัษณ์  29 ประการ 
งบประมาณ 10,000 บาท  เบิกจ่าย  10,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 
1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
พัฒนา ให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ตามหลักไตรสิกขาที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่างบูรณาการ คือด้านศีลจะ
พัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิจะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง 
และมีสุขภาพดี มีความสงบสุข ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต ซึ่งหลัก
ไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข และด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
ท าให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดสันติภาพในสังคมการศึกษาแนววิถีพุทธมีความ
เหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิตและ
จิตใจ ปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้
มีเครื่องมือส าคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก าหนด 

1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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2. วิธีด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
    1. จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นอัตลักษณ์ 29  ประการ 

 2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
 3. โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองในระบบรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  และน าผลการประเมินไป

พัฒนาตนเอง 
 4. โรงเรียนวิถีพุทธ  ประเมินตนเองในรอบที ่1  ปีงบประมาณ 2565  เขตพ้ืนที่การศึกษารับรองผล

การประเมิน  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะผ่านระบบ 

3. ผลการด าเนินงาน 
➢เชิงปริมาณ 
    1. โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด 33 โรง มีข้อมูลในการพัฒนาตนเอง  และแนวทางในการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็นอัตลักษณ์ 29 ประการ 
    2. ผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียน  มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 5 ด้าน  29  ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 

➢เชิงคุณภาพ 
               1. ผู้บริหาร ครู  ผู้เรียน  โรงเรียนวิถีพุทธ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและจิตส านึกที่
ดีต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ 
        2. ผลการประเมินตนเองโรงเรียนวิถีพุทธ  รอบท่ี 1 รอบ 9  เดือน  ตุลาคม2564-มิถุนายน  2565   
               - ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  พบว่าโรงเรียนวิถีพุทธมีผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 3  ขึ้นไป 
33 โรง  คิดเป็นร้อยละ  100 
               - ผลการประเมินรายโรง  พบว่า  โรงเรียนวิถีพุทธ  จ านวน 28  โรง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
5  คิดเป็นร้อยละ 85.85  รองลงมา 4 โรง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3  คิดเป็นร้อยละ 12.02  และ
จ านวน 1 โรง  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4  คิดเป็นร้อยละ 3.03  ตามล าดับ 
4. ปัญหา/อุปสรรค 

1. ผู้บริหาร  และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ  มีการโยกย้าย  บางช่วง  ท าให้ขาดความรู้  ความ
เข้าใจ  ในการขับเคลื่อน 
   2. อัตลักษณ์ การรับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพระ  โรงเรียนยังมีความเข้าใจตรงกัน 

 3. สถานการณ์โควิด  ท าให้กิจกรรมการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
5. ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
งบประมาณ  50,000   บาท    เบิกจ่าย   20,000   บาท   คงเหลือ  30,000  บาท 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี 
รอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งสร้างคุณลักษณะให้เด็ก
มีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายได้ ตามพระราชบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพเด็ก ในช่วง

ปฐมวัยซึ่งถือเป็นระยะที่ส าคัญของการวางรากฐานการพัฒนาคน เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะทางสมองอันจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด การก ากับ

ตนเอง อีกทั้งการจัดการศึกษาปฐมวัยจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

เด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทย   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร   จึงได้ด าเนินการ จ านวน 2 กิจกรรม  ได้แก่ 
1. การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

 2. การพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 

3. ผลการด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 1  การด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2564 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2564 เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน
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พัฒนาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาเกณฑ์และเครื่องมือขึ้น มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ➢เชิงปริมาณ 
    1. ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมทุกด้าน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการ
อยู่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 90.51 ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 9.10 และระดับปรับปรุง  
ร้อยละ 0.46 เมื่อจ าแนกตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เด็กส่วนใหญ่มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด ร้อยละ 92.66 รองลงมาคือ พัฒนาการด้านสังคม ร้อยละ 92.61 
พัฒนาการด้านร่างกาย ร้อยละ 91.30 และพัฒนาการด้านสติปัญญา ร้อยละ 85.17 ตามล าดับ  
 2. ครูผู้สอนปฐมวัย ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 3. สถานศึกษา จ านวน 243 แห่ง มีการประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
   ➢เชิงคุณภาพ 
           1. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาและการเรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล  

 2. สถานศึกษามีผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 3. ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ  

ผลการด าเนินการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนปฐมวัย น าไปใช้จัดประสบการณ์ร่วมกับผู้ปกครอง ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ปิ่นโตออนไลน์) ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

➢เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับ

ปฐมวัย ส าหรับให้ครูน าไปใช้จัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรม
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education กิจกรรมสืบเสาะตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

➢เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ครบทุกกิจกรรมประจ าวันและเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

ตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
4. ปัญหาอุปสรรค 

1. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นจะจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้ไม่เต็มที่ 
2. ครูที่สอนปฐมวัยบางคนจบไม่ตรงเอกจึงเป็นปัญหาในระยะแรกๆที่รับมอบหมาย เมื่อได้รับ 

การพัฒนาก็สามารถจัดประสบการณ์ได้ 
 3. โรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนไม่มีครูสอนระดับปฐมวัย จึงให้ครูธุรการดูแลจึงเป็นปัญหาท าให้เด็ก
ขาดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
5. ข้อเสนอแนะ 

1. สพป.มุกดาหาร ควรส่งเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เน้นเทคนิค วิธีการจัดประสบการณ์ 
2. โรงเรียนสนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
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3. โรงเรียนสนับสนุนให้ครูสร้างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เป็นของตนเอง 

   กิจกรรมที่ 2  การพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
 สพป.มุกดาหารได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรม 
การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับ 
ครูปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการประสบการณ์
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะสมองของเด็ก (Executive Function ;EF) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ Active 
Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย 
  ผลการด าเนินงาน 
    โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โดดเด่น โรงเรียนขนาดใหญ่ 
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  ขนาดกลาง  ได้แก่ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม และขนาดเล็ก ได้แก่  โรงเรียน
บ้านนาค าน้อย 1  

                                                      

   สพป.มุกดาหาร ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายคือ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมอง (Executive 
Function :EF) เด็กปฐมวัย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูปฐมวัยจากโรงเรียนในอ าเภอ 
หว้านใหญ่ จ านวน 30 คน สังกัด สพป.มุกดาหาร  
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  โครงการพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
งบประมาณ  90,000  บาท   เบิกจ่าย  81,880 บาท   คงเหลือ  8,120  บาท   
1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
            สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  เป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อกระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจาก
ครูผู้สอน  และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลางหรือพาหนะหรือ
เครื่องมือข้อมูลความรู้โดยสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับสานหรือผู้เรียน เพ่ือท าให้การเรียนรู้
หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี  การเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ปัจจุบันสื่อมีหลายรูปแบบ         
ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของมันเอง สื่อการเรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือสื่อประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถน าเอาความรู้ความสามารถมาจากสืบค้น         เสาะ
แสวงหา อบรมสัมมา มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อยอดในลักษณะเชิงวิจัยเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของผู้เรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ          
แอปพลิเคชัน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online ”และคลังสื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอน DLTV ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน ท าให้ครูสามารถติดตาม ความก้าวหน้าของนักเรียนได้ทันท่วงที 
และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและโลกอนาคตต่อไป 
2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online” 
                           - ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการส่งหนังสือราชการผ่านระบบ AMSS++ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                           - ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ Pinto 
Online ”   

            รุ่นที่ 1  วันที่ 11 มิถุนายน 2565  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์และการศึกษาปฐมวัย   
                      รุ่นที่ 2  วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

กิจกรรมที่ 2 : คลังสื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการเรียนการสอน DLTV 
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   หน้า  32 
 

3. ผลการด าเนินโครงการ 
    ➢เชิงปริมาณ 
            1. นักเรียนในโรงเรียน ได้เรียนรู้ผ่านคลังสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ปิ่นโตออนไลน์ Pinto 
Online” และใช้ DLTV เป็นสื่อประกอบการค้นหาความรู้อย่างหลากหลายตามความสนใจ 
            2. ครูในสังกัดตระหนักถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยในยุคดิจิทัลสอดคล้องต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
       3. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการจัด 
     ➢เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีคุณภาพ มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และให้บริการทางวิชาการ 
   2. ครูผู้สอน มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
   3. นักเรียนได้รับพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
   4. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (Network) ระหว่าง ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และนักเรียน 

4. ปัญหา/อุปสรรค 

           - 

5. ข้อเสนอแนะ  
 1. ได้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และได้แบ่งบันความคิดและแนวทางพัฒนาตน
และพัฒนางาน  

2. น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 3. น าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดเก็บเป็นผลงานเพ่ือใช้ต่อไป 
 4. เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับครูที่สอนไม่ตรงเอกหรือผู้ที่สนใจในกิจกรรมต่างๆในระดับชั้นอนุบาล
หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ใช้งานได้สะดวกข้ึนเป็นแนวทางท่ีสามารถต่อยอดได้ ตามสถานการณ์ 
 5. การน าเสนอวิธีการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาควรมีเวลามากว่านี้ 
 6. ควรให้ครูที่จบตรงสายวิชาเอก เข้าร่วมอบรมฯตรงกับเอกตนเอง เพ่ือประสิทธิภาพของงาน 
          7. อยากเรียนรู้การใช้ canva มากขึ้น 
          8. ควรมีการเพ่ิมการจัดท านวัตกรรมพัฒนาเด็กที่มีสมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง หรืออ่ืนๆ 
          9. การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ได้ความรู้และสามารถน าไปใช้กับเด็กๆได้จริง 
          10. การน าเสนอวิธีการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาควรมีเวลามากว่านี้ 
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6. ภาพกิจกรรม 

              
 

        
โครงการ การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ด้านการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

งบประมาณ 19,920 บาท   เบิกจ่ายงบประมาณ  19,920  บาท   คงเหลือ  0  บาท 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการโครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจ านวน ๓ โรงเรียน โดยการด าเนินกิจกรรมการพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่ ๒๑ 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ประชุมวางแผน ร่วมกับคณะวิทยากรจาก หอการค้าจังหวัด ท่องเที่ ยวจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 

และคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือศึกษากรอบการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในหน้าที่ นิเทศติดตาม ถอดบทเรียนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และ
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การจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ตามบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดมุกดาหาร สร้างเครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามหลักสูตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

3. ผลการด าเนินงาน 

➢เชิงปริมาณ พัฒนาครู  ผู้บริหาร  จ านวน 60  คน พัฒนาบุคลาการทางการศึกษาในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษา   จ านวน 10  คน             

➢เชิงคุณภาพ  ครู   ผู้บริหาร  ผู้เรียน และบุคลาการใน สพป.มุกดาหาร มีความเข้าใจ เท่าทัน    
การเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบัน ตามแผนพัฒนาประเทศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และสามารถประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ปัญหา อุปสรรค 

ความต่อเนื่องของนโยบาย ความต่อเนื่องด้านงบประมาณ โรงเรียนมีการเปลี่ยนผู้บริหารและครูที่
รับผิดชอบ และความชัดเจนด้านเนื้อหาและเป้าประสงค์ของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5. ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

สร้างความชัดเจนด้านนโยบาย เป้าหมายและงบประมาณให้ต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้สามารถ 
เชื่อมต่อการพัฒนาได้ 
6. ภาพกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 2   การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

งบประมาณ   จ านวน 80,000 บาท  (ไม่มีการเบิกจ่าย   คงเหลือจ านวน 80,000 บาท) 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัด     
อันเป็นศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก จึงมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัด     
ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อ      
ปี พ.ศ. 2530 สภาพอาคารจึงค่อนข้างเก่าและดูทรุดโทรมในบางจุด ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนา        
อยู่เสมอก็ตาม จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้น่าอยู่ น่าดู น่ามอง สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ เสมอ            
เพ่ือส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกสบายเมื่ออยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
  1) ประชุมคณะท างานวางแผน พัฒนา และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และ
จัดท าปฏิทินการด าเนินการโครงการ 
  2) มอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในอาคารและนอก
อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการมอบหมายหน้าที่ไว้ในค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ 
          3) ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีแผนผังอาคารสถานที่ที่เป็นปัจจุบัน 
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  4) ด าเนินกิจกรรมที่ 1 จัดท าป้ายมาตรการ/ขั้นตอนการให้บริการ งานต่างๆ ของทุกกลุ่ม โดย
ด าเนินการดังนี้ 

   (1) ประสานผู้รับผิดชอบงานให้บริการของทุกกลุ่ม เพ่ือขอขั้นตอนการให้บริการ 
   (2) น าขั้นตอนการให้บริการที่ได้ มาจัดท าแผนผังการให้บริการ (Flow Chart) และให้ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปเผยแพร่ 
   (3) น า Flow Chart ที่ได้ไปจัดท าป้ายและประชาสัมพันธ์  
5) ด าเนินกิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยด าเนินการ

ดังนี้ 
     (1) ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บ ารุงรักษาอาคารให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ  
         - กิจกรรมซ่อมบ ารุง ได้แก่ เปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ก๊อกน้ า ชักโครก ประตู 
เป็นต้น 
                  - กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสวนหย่อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามอยู่เสมอ 

   (2) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้ อย่างสม่ าเสมอ ทั้งใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้
ทุกมุม และมีการตรวจสภาพและซ่อมบ ารุงให้มีสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 
     (3) จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส านึก สุขนิสัยที่ดีในการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 

        - กิจกรรมรวมใจให้ต้นไม้ (รับบริจาคต้นไม้จากบุคลากรเพ่ือน ามาปลูกประดับในหน่วยงาน  
เพ่ือสร้างความสดชื่นเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ส านักงานของเราสวยงาม) 

        - กิจกรรมสวนปันสุข (สวนพืชผักสวนครัวที่หน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันปลูกขึ้น เพ่ือน าผลผลิต
ที่ได้จากสวนมาประกอบอาหาร ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่ง  เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
พระราชด าริพอเพียง) 

       - กิจกรรม Big Cleaning Day (รณรงค์และขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนด าเนินกิจกรรม    
5ส. ที่โต๊ะท างานและห้องท างานของตน และร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบส านักงานเพ่ือปลูกจิตส านึก
รับผิดชอบและจิตสาธารณะ) 

       - จัดนิทรรศการ/บอร์ดการเรียนรู้ เรื่อง ลด คัดแยกขยะ และรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด 
ลดการใช้โฟมและพลาสติก ลดจ านวนขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

6) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไป
พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้อาคาร สถานที่ มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งภายในอาคารและส านักงานโดยรอบ 

3. ผลการด าเนินกิจกรรม  
    ➢เชิงปริมาณ 

(1) มีป้ายแสดงมาตรการต่าง ๆ /ขั้นตอนการให้บริการ 
(2) มีป้ายรณรงค์ ส่งเสริม และให้ความรู้ต่าง ๆ ที่สนองตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด และ สพฐ. 
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(3) มีภูมิทัศน์โดยรอบอาคารส านักงาน และภายในห้องท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการมา
ติดต่อราชการ 

 
    ➢เชิงคุณภาพ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารน่าอยู่ น่าดู น่ามอง เป็นที่ประทับใจต่อบุคลากร
และผู้มารับบริการ 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
     - ภาระงานด้านอ่ืน ๆ ที่เข้ามาแทรกอาจท าให้การด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้วางแผนไว้  
     - ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรง ส่งผลให้
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศตกต่ า ท าให้สินค้ามีราคาแพงขึ้น รวมไปถึงราคาปุ๋ย ดินปลูก ต้นไม้ ดอกไม้  ด้วย  
ซึ่งหน่วยงานจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญในการใช้งบประมาณที่จ าเป็นและส าคัญก่อน คณะผู้รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จึงเล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญดังกล่าว ด้วยการด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยการไม่ขอใช้งบประมาณ และขอรับบริจาคต้นไม้แทน และปรับแผนจากการประชุมเป็นการประสาน
ส่วนตัวแทน 

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
     - เนื่องจากภูมิทัศน์ในส่วนงานสวนได้จัดท าผ่านมาเป็นเวลานาน ท าให้ต้นไม้บางชนิดเสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลาแลดูไม่สวยงาม จึงควรมีการปรับเปลี่ยนต้นไม้ใหม่บ้างเพ่ือให้สวนมีความสวยงามยิ่งข้ึน 
 

ภาพกิจกรรม/โครงการ 
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โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
การติดตาม ประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรฐานเขตฯ) และการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งบประมาณ  30,000 บาท  (เบิกจ่ายจ านวน 11,200 บาท คงเหลือ 19,120 บาท) 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การก ากับดูแล ด าเนินการประเมินตนเองในการบริหารและการจัดการศึกษาที่
ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายในระบบที่ 
สพฐ. ก าหนดให้ ประกอบด้วย 1) ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือระบบ (KRS) 2) ระบบการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
(มาตรฐานเขตฯ) และ 3) ระบบรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) โดย สพฐ. เป็นผู้ก าหนดเวลาในการเปิดและปิดระบบเพ่ือให้น าเข้าข้อมูลการรายงานผลทั้ง 3 
รายการ จ านวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม และรอบที่ 2 ประมาณเดือน
กรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2565 (เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาตามสถานการณ์) 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
1) ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประเมินและการรายงานผลของการประเมินทั้ง 3 รายการ 
2) ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจและตัวชี้วัด และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินและรายงานผล 
3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและการรายงาน และแจ้งก าหนดเปิด-ปิดระบบให้รายงานแก่

ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบและคณะท างานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินและการรายงานผล โดยจัดการประชุมชี้แจงดังกล่าว จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
     ครั้งที่ 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (KRS) ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  
     ครั้งที่ 2 การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (PMQA 4.0)       
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 
     ครั้งที่ 3 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
  4) ผู้รับผิดชอบและคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจและตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายในการ
ประเมินทั้ง 3 รายการ และรายงานเข้าระบบในรอบ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามที่ สพฐ. ก าหนด 
  5) จัดประชุมและติดตามการเตรียมรายงานผลการประเมินในรอบ 2 (รอบ 12 เดือน) ในวันที่ 29 
สิงหาคม 2565 
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 6) ผู้รับผิดชอบและคณะท างานด าเนินการรายงานเข้าระบบในรอบ 2 (รอบ 12 เดือน) ตามที่ สพฐ. 
ก าหนด 
3. ผลการด าเนินกิจกรรม  
    ➢เชิงปริมาณ  
  - มีการรายงานผลการการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
ตามก าหนดเวลา เพ่ือรับการประเมินหน่วยงาน ครบทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย   
     1) การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
     2) การรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ  
     3) การรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ➢เชิงคุณภาพ  
  - ผลการการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการประเมินในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินขึ้นไป ทั้ง 3 รายการ ประกอบด้วย  
    1) ผลการประเมินส่วนราชการเป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
    2) ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ  
    3) ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการรับรองผล 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
     - ภาระงานด้านอ่ืน ๆ ที่เข้ามาแทรกด่วน อาจท าให้การด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้วางแผนไว้  
     - ผู้รับผิดชอบแต่ละคนมีงานในความรับผิดชอบจ านวนมาก ท าให้การมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเป็นไปได้
ยากมาก 
     - ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ (ณ 30 กันยายน) ผู้รับผิดชอบส่วนมากต้องจัดท ารายงานผลสรุปงานในความ
รับผิดชอบของตน ส่งผลให้การด าเนินงานในบางส่วนต้องใช้เวลาในการด าเนินการเป็นเวลานาน 

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
     - ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันจัดท ารายงานผลในทั้ง 3 รายการ เพ่ือจะได้ชิ้นงานที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และน าไปรายงานในระบบได้ทันตามก าหนดเวลาที่ สพฐ. ก าหนด โดยให้มีการก าหนดวัน
เวลาที่ชัดเจนล่วงหน้าเพ่ือแจ้งให้ทุกคนจะได้เตรียมการและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของตนเอง 
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6. ภาพกิจกรรม/โครงการ 

 

                       
 
 

                  

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
งบประมาณ    389,000  บาท    เบิกจ่าย  116,812  บาท    คงเหลือ  272,188   บาท 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
 1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์โครงการฯ/จัดท าโครงการฯ  และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในระยะยาว   และระยะสั้นให้สอดคล้องกับ  จุดเน้น  
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หน่วยงานและสภาพปัญหาความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้  และสนอง
ต่อนโยบาย  กลยุทธ์  จุดเน้น  และแนวทางการด าเนินงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 4. เพ่ือให้มีระบบการท างานที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน  มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี  พ.ศ. 2566-2570   
 กิจกรรมที่ 3  ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
3. ผลการด าเนินงาน  (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 
 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  น าผลการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มาเพ่ือทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570  และสรุปเล่มรายงาน -ร่าง-แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2566-2570   เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวิพากษ์แผน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ด าเนินการจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนา
การศึกษา  พ.ศ. 2566-2570   และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือขอค าแนะน าจาก    
ก.ต.ป.น.  และประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา  และสรุปเป็น ร่างแผนฯ  เพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กศจ.ต่อไป 
4. ปัญหาและอุปสรรค 
 เนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการ  จัดประชุม  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มีผู้มาใช้บริการ  ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการ  ต้องออกจากห้องประชุมมาให้บริการ  ท าให้ไม่
สามารถอยู่ร่วมประชุมได้     
5.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ในการด าเนินการ   หากประชุมนอกสถานที่  การด าเนินการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
6. ภาพกิจกรรม 
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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ  55,000  บาท    เบิกจ่าย  18,480   บาท   คงเหลือ  36,520  บาท  

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา (สรุปพอสังเขป) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การ
บริหารงานด้านงบประมาณให้กับสถานศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565 งบลงทุน ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนด้านครุภัณฑ์ และ
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างยั่งยืน 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ (สรุปพอสังเขป) 
 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ให้กับ
สถานศึกษา จ านวน 246 แห่ง โดยจัดรูปแบบการประชุมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ผู้รับผิดชอบงานด้าน
งบประมาณในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร จ านวน 80 แห่ง เข้าร่วมประชุม ON SITE และสถานศึกษา จ านวน 
166 แห่ง ใน 6 อ าเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ในวันเดียวกัน 

2. การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างดังนี้ 
    2.1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป จ านวน 189 แห่ง มีกระบวนการในการด าเนินงาน คือ ส ารวจความ

ต้องการด้านครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัดตามแบบค าขอตั้งงบประมาณที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สรุปรวบรวมค าขอตั้งงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการและ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้กับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินที่ได้รับ เสนอจัดตั้งงบประมาณไป
ยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเวลาที่ก าหนด สถานศึกษาขอรับการจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน 141 แห่ง และได้รับการจัดตั้งงบประมาณ จ านวน  135 แห่ง 

    2.2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ จ านวน 52 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน
คุณภาพ มีกระบวนการในการด าเนินงาน คือ ส ารวจความต้องการด้านครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัดตามแบบค าขอตั้งงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สรุป
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รวบรวมค าขอตั้งงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการและพิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้กับสถานศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และกรอบวงเงินที่ได้รับ เสนอจัดตั้งงบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามเวลาที่ก าหนด สถานศึกษาขอรับการจัดตั้งงบประมาณ จ านวน 49 แห่ง และได้รับการจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน  49 แห่ง 

3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ มีกระบวนการในการ
ด าเนินงาน คือ สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติรายงานผลความเสียหายของอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการและออกตรวจสอบ
ความเสียหาย สรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และจัดท ารายละเอียดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัย ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดภัยธรรมชาติ จ านวน 22 แห่ง และได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน จ านวน 8 แห่ง 

3. ผลการด าเนินงาน 
    ➢เชิงปริมาณ 
 1. สถานศึกษามีความรู้และความสามารถในการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ ร้อยละ 100 
 2. สถานศึกษาได้รับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ร้อยละ 97  
 4. สถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงซ่องแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ร้อยละ 36 
    ➢เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงาน ได้ถูกต้อง 

2. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีความคงทนถาวร และปลอดภัย
แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษามีครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากมีงบประมาณอย่างจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลน และท่ัวถึง  

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาให้ความรู้การค านวณประมาณราคาวัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน และการควบคุมงานก่อสร้าง ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณในสถานศึกษาเพ่ือให้เกิด
ทักษะและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
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6. ภาพกิจกรรม 
   1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสถานศึกษา 

 
  2. การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ให้กับโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ 

  
 3. การออกตรวจความเสียหายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ 

โครงการตรวจสอบภายในประจ าปี 2565 
งบประมาณ  70,000   บาท   เบิกจ่าย  70,000  บาท   คงเหลือ  0  บาท 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนด  จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบ
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ภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางการตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และจากการประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดซึ่งพิจารณา จากรายงานทางการเงินของ
โรงเรียน และระยะความถี่ห่างของการตรวจสอบ   

2. วธิีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  

หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบ 
ภายในประจ าปี 2565 รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการเงินบัญชีการพัสดุและสินทรัพย์ แก่สถานศึกษา 
ในสังกัดและงานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาใน 
สังกัด การให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

3. ผลการด าเนินงาน 
  ➢เชิงปริมาณ  

ด้านการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(Consulting Service)  
1) การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.เข้ารับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 3 คน 

ด้านการตรวจสอบภายใน (Assurance Services & Consulting Service)  
1) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ(ตามนโยบายรัฐบาล) ทุกไตรมาส  

ตรวจสอบ จ านวน 4 ครั้ง (ไตรมาสที่ 4/2564 และไตรมาสที่ 1-3/2565)  
2) สอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน งวดเดือนกันยายน 2565 สอบทาน 1 ครั้ง  
3) ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และ สถานศึกษาในสังกัด รวมทั้ง ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านบัญชี การเงิน จ านวน 50 โรงเรียน 
4) การตรวจสอบด าเนินงาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงิน 

โครงการอาหารกลางวัน)   จ านวน 10 โรงเรียน 
5) ตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ 

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)  จ านวน  10  โรงเรียน 
  6) งานตรวจสอบตามนโยบาย 

➢เชิงคุณภาพ   
ด้านการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (Consulting Service)  

1) การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท ผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้รับการพัฒนาด้านการตรวจสอบภายใน และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  

ด้านการตรวจสอบภายใน (Assurance Services & Consulting Service)  
2) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ(ตามนโยบายรัฐบาล) ทุกไตรมาส  

ท าให้ทราบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างช าระของสถานศึกษา  
3) สอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน ส าหรับ งวดเดือนกันยายน 2565 ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีการรายงานผลการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่ก าหนด  
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4)  ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งให้ 
ค าปรึกษา แนะน าด้านบัญชี การเงิน ทราบผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เงิน
รายได้สถานศึกษา การใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการการศึกษาจากสพฐ.  ทั้ง 5 
รายการพื้นฐาน และเงินอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขแก่โรงเรียน 

5) ตรวจสอบการด าเนินงาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เงินโครงการอาหารกลางวัน) จ านวน 10 โรงเรียน รวม 10 ครั้ง โดยบูรณาการกับกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ของ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6) ตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)  จ านวน  10 โรงเรียน 
  7)  งานตรวจสอบตามนโยบาย  ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ท าให้ทราบว่า สพป. บันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติดังกล่าวเป็นปัจจุบัน  

4 ปัญหา/อุปสรรค  
ในรอบปีงบประมาณไม่สามารถก าหนดโรงเรียนเป้าหมายในการตรวจสอบครบทุกโรงเรียนในสังกัดได้ 

เนื่องจากอัตราก าลังของผู้ตรวจสอบภายใน มีเพียง 2 คน จึงไม่สามารถเข้าไปก ากับดูแลโรงเรียนได้ทุกแห่ง 
ส่งผลท าให้โรงเรียนมีการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของโรงเรียน ไม่ต่อเนื่อง  

5. ข้อเสนอแนะ ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาเพ่ิมอัตราคนให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
6. ภาพกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

งบประมาณ     320,000 บาท   เบิกจ่าย  146,100   บาท   คงเหลือ  173,900  บาท 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญ ได้ตามความ

ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ก าหนดไว้ว่า“รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคที่หนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี
การร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่ง  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เห็นความส าคัญในการดูแลและพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมาย หลักการ
ของรัฐธรรมนูญ  จึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 5 Q Model เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย กระตุ้นส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้หลักการ
นิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพ่ือคุณภาพของผู้เรียน 

 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
 ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จและมีคุณภาพนั้น กระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
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และการพัฒนากระบวนการรอบด้านให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ ที่จะส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้
เกิดผลที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นกระบวนการที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่และ
ผลส าเร็จของการจัดการศึกษา และเพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารในเรื่องการนิเทศ จึงได้ด าเนิน
กิจกรรมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นฐานโดยทีม School Network      
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นภายใต้กระบวนการขับเคลื่อนด้วย 5 Q Model ภายใต้การใช้หลักการ ๕ 
ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ”  เพ่ือให้เกิดผล ดังนี้ 
1. ห้องเรียนคุณภาพ 

1.1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
1.2 ความปลอดภัยภายในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.3 บรรยากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอเหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.4 การจัดตกแต่งสื่อ องค์ความรู้ มุมประสบการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.5 มีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นเหมาะสม 

2. ครูคุณภาพ 
2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ (ความรู้ความสามารถ ทักษะ) 
2.2 เตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning) 
2.5 วัดและประเมินผล และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 

3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 
3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
3.6 ด าเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
3.7 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 
4.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่ 
4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
4.3 ความร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
4.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.6 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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4.7 มีเอกลักษณ์/ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
4.8 สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

5. ผู้เรียนคุณภาพ 
     5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  
5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

     5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2.1 ความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ  
 5.2.2 ความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
 5.2.3 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
 5.2.4 ความสามารถด้านทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
 5.2.5 ความสามารถด้านทักษะชีวิต  

5.2.6 ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
5.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

 

  ในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่าน 5 Q Model  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ใช้กระบวนการนิเทศ 4 รูปแบบ  ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่าย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน ก าหนดปฏิทินออกนิเทศ ก าหนดโรงเรียน แบ่งชั้นเรียน 
ที่จะเข้าสังเกต  ก าหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. เตรียมเครื่องมือนิเทศ  เช่น  แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสังเกต 
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ชั้นเรียน แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดค านวณ 
   3. ออกนิเทศตามก าหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สังเกตการจัดการ 
เรียนการสอนของครูทุกห้อง แบ่งเข้าคนละ 1 ห้องอย่างน้อย ใช้เวลาการสังเกต 1 ชั่วโมงเต็ม  ( เช่น 09.00 -
10.00 ) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คุณครูสอน ณ วันนั้นและชั่วโมงนั้น หลังจากครบ 1 ชั่วโมง ผู้นิเทศทุกคน
และครูผู้รับการนิเทศ มานั่งประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทุกคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมส าเนา
น ากลับมาด้วย 

4. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการ 
นิเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่ งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดย
ศึกษานิเทศก์หรือเลขานุการเครือข่าย เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

5. น าผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกับเครือข่ายในการพัฒนาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งอาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ  มีขั้นตอนใน
การด าเนินการดังนี ้

1.  ศึกษาท าความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานก าหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
2. วางแผนการด าเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  

น าเสนองาน /ประชุมปฏิบัติการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 
3. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 
5. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
6. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันน าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 3 การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  
เป็นการนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
มีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 
2. จัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
3. ออกแบบรูปแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการด าเนินงาน  
4. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 
5. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ ก าหนดปฏิทิน/กลุ่มเป้าหมายการนิเทศ อื่นๆที่เก่ียวข้อง 
6. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบที่ก าหนด  
7. สรุปรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครื่องมือนิเทศที่ก าหนด ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เก่ียวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
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8. น าผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
รูปแบบท่ี 4 การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหาร

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศ
จะถูกก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดผู้นิเทศ โดยผู้บังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
2. ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ ก าหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 
3. เตรียมสื่อ เครื่องมือที่เก่ียวข้อง  
4. ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 
5. สรุปรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไป 

          ในอันที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียน
การสอนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติใน  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดี
อย่างมีคุณภาพต่อการจัดการศึกษา รวมถึงการวิจัยพัฒนากระบวนการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับ 
3. ผลการด าเนินงาน 

➢เชิงปริมาณ 
       1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน  243  โรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 

      2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
       3. ครูผู้สอนอย่างน้อยโรงเรียนละ 2  คน ได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ Active Learning และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือน าสู่การขับเคลื่อนการเรียน   
 

 ➢เชิงคุณภาพ 
     1.  โรงเรียนทุกโรงเรยีนในสงักัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
     2. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
     3. ครูผู้สอนทุกคนที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแบบ Active Learning 

 

4.ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ภาระงานอื่นทับซ้อนปฏิทินการนิเทศ 
 2. สถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid -19 ยังไม่คลี่คลายส่งผลต่อการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ 
5.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
 1. ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายที่ออกนิเทศเครือข่ายที่ตนเองรับผิดชอบต้องมีผลสรุปการนิเทศ
เครือข่ายของตนเอง มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 2. ควรมีงบประมาณในการพัฒนาครูผู้สอนในรายวิชาหลัก การจัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือครูผู้สอนจะได้น า
เทคนิคการสอน การจัดท าสื่อ ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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    3. ครูต้องศึกษา และเข้าใจหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชา จัดท าสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
 4. น าผลการนิเทศมาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนการพัฒนาต่อไป 
 

6. ภาพกิจกรรม 
 ภาพกิจกรรมการออกนิเทศโรงเรียนของศึกษานิเทศก์ในแต่ละเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
โครงการประเมินผลการควบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณ  10,000 บาท    เบิกจ่าย   10,000   บาท  คงเหลือ   0 บาท  

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามข้อ 5 และข้อ 8 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยให้มีการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้
ก ากับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ในวันที่  30 
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กันยายน ของทุกปี และรายงานต่อต้นสังกัดตามที่ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ก าหนดให้ส่ง
รายงานภายใน 30 ธันวาคม 2565 

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
 1) ประชุม และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและจัดท ามาตรฐานการควบคุมภายในของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 3) ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4) ประชุมวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการด าเนินงานตามภารกิจ  
 5) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
และวางแผนปรับปรุงตามแนวทางการควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 6) ก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) ด าเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ 
 8) ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทุกระดับน ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม
การด าเนินงานตามภารกิจของงาน 
 9) ด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดอย่างชัดเจน และติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
 10) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่ตามแนวทางการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
  11) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้นสังกัดในระยะเวลาที่ก าหนด และน า
ผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

3. ผลการด าเนินกิจกรรม  

    ➢เชิงปริมาณ 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในของ

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในของ

ทุกกลุ่ม/หน่วย อย่างน้อยกลุ่ม/หน่วยละ 1 งาน  
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ จ านวน 1 เล่ม ประกอบด้วย           
แบบ ปค. ๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๖  
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    ➢เชิงคุณภาพ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ สามารถน าผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องในทุกปี  
4. ปัญหา/อุปสรรค 
     - ภาระงานด้านอ่ืน ๆ ที่เข้ามาแทรกอาจท าให้การด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้วางแผนไว้  
     - ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษาในสังกัดบางส่วน 
โดยเฉพาะผู้ที่มารับผิดชอบใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
และจัดท ารายงานฯ 
     - ผู้รับผิดชอบเกิดความสับสนในการรายงานผลการด าเนินโครงการ เนื่องจากก าหนดให้รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ แต่การรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน ให้เริ่มด าเนินการได้เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณไปแล้ว 
5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
     - ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วยและ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือจะได้รายงานฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 

6. ภาพกิจกรรม/โครงการ 
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โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
งบประมาณ 67,000 บาท    เบิกจ่าย   67,000   บาท   คงเหลือ  0   บาท 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา  
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางน านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ สถานศึกษาทุกแห่ง
และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด, สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
        1. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผน เตรียมงาน จัดท าเอกสารในการอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
        2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ด้านวิทยากร ด้านเทคโนโลยี จัดท าระบบเน็ตเวิร์ด
สถานที่จัดอบรมพัฒนาบุคลากร จ านวน 1 ครั้ง  
        3. จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
         4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวิเคราะห์ รวบรวม ตรวจสอบ ส่งออกข้อมูล เพ่ือใช้ในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาผ่านระบบ (ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA ) 
         5. ด าเนินการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษาผ่านระบบ (ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประเมินผลการใช้งานระบบและด าเนินการปรับปรุง 
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ผลการด าเนินงาน 
   ➢เชิงปริมาณ 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
ดิจิทัลทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
จ านวน 246 คน 
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   ➢เชิงคุณภาพ 
             1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ 
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ  BIG  DATA) 

       2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital -Platform)  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 

       3. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ 
วิเคราะห์  เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ปัญหา/อุปสรรค 
             ผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียน มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย  

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
             ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA) ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ให้บุคลากร และให้ผู้ที่สนใจ น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 
6. ภาพกิจกรรม 
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กลยุทธ์ที่ 4  การจดัการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 
โครงการจัดนิทรรศการและเสนอผลงานของนักเรียนงานกาชาดและงานของดีจังหวัด
มุกดาหาร 
งบประมาณ   50,000   บาท    เบิกจ่าย  35,000  บาท   คงเหลือ  15,000  บาท 
1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา    
 ตามที่จังหวัดมุกดาหาร   ได้ก าหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร   ประจ าปี 2565  
ในระหว่างวันที่ 7-15  มกราคม  2565  รวม 9 วัน 9 คืน   ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร   โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและให้นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนสืบไป  ตลอดจนเพ่ือเป็นการหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ        
สาธารณกุศล  การช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มาเที่ยวงาน
ได้รับความรู้  ความบันเทิง  และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย  และได้มีค าสั่งคณะกรรมการฝ่าย
ออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการโดยได้แต่งตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร   จัดร้านนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด  เพ่ือเป็นการร่วมมือในการจัดงานและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   
2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
 สถานศึกษาเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดและงานของดี  จังหวัดมุกดาหาร   จ านวน 30  
โรงเรียน 

3. ผลการด าเนินงาน 
 ➢เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดและงานของดี   จังหวัดมุกดาหาร   ได้น าเสนอ
ผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ของนักเรียน  และน าไปสู่การสร้างรายได้ให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการศึกษาและสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัวของนักเรียน 
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 ➢เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการฯ  ได้เรียนรู้  ได้ทักษะ   การฝึกวิชาชีพ
ซึ่งน าไปต่อยอดในการสร้างรายได้  เพราะการน าเสนอสินค้าจากผลผลิตนักเรียน   โครงงานลงสู่การปฏิบัติจริง 
4. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
6. ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาครูด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ 63,000  บาท  เบิกจ่าย 63,000  บาท คงเหลือ  0  บาท 
1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ส ารวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning จ านวน 628 คน ซึ่ง สพฐ.ให้ด าเนินการขยายผล 
พัฒนาครูที่ยังไม่ผ่านการพัฒนา สพป.มุกดาหารจึงก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3 รุ่น ในวันที่ 3,4 และ 10 กันยายน 2565   

2. วิธีด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 
      กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกโรงเรียน จ านวน 11 รุ่น เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แล้วน าไปพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2565  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้กับโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 10 โรงเรียน ให้สถานศึกษามีการด าเนินงาน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน 

2. ผลการด าเนินการ  
     เชิงปริมาณ 
    1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัด จ านวน 1,042 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัด  
การเรียนรู้ Active Learning และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แล้วน าไปพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2565  

2) สถานศึกษาเป้าหมาย 10 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ Active Learning เสริมสร้างสมรรถนะ 
ผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสังกัดจัดการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ Active  
Learning อย่างหลากหลาย เช่น กระบวนการสอน 5E การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based 
Learning ;PBL) หลักสูตรอารยเกษตรฯ การสอนด้วยรูปแบบ CO 5 Steps การสอนตามแนวจิตศึกษา  

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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การสอนโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game Based Learning) การสอนด้วย STEM Education มอนเตสซอรี 
(ปฐมวัย) เป็นต้น สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะหลัก 5 ประการ และสมรรถนะเฉพาะตามกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

4. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
5. ข้อเสนอแนะแนวทางการการพัฒนา 
 - 
6. ภาพกิจกรรม 
 

        
   

     
        
โครงการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  คุณธรรม จริยธรรม 
งบประมาณ 10,000  บาท เบิกจ่าย 10,000 บาท คงเหลือ 0  บาท 
1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ความส าคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยมา
โดยตลอด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ก าหนดให้การพัฒนาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติ ไทย หน้าที่พลเมือง เป็นหนึ่ ง ในน โยบาย และ 7 วาระเร่ งด่วน ที่ส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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โลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา แต่ละบริบท มี
ความสัมพันธ์กับสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และเป็นวิชาที่เรียนรู้ความเป็นรากฐานของตนเอง 
และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง พัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรียบเทียบในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน 
เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและของโลก (Active Citizen) และการเรียนรู้จากอดีตเพ่ือเป็น
บทเรียนส าหรับปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะท าให้เข้าใจเหตุและผลของการ
กระท าจากบริบทของอดีตในช่วงเวลานั้น เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
หลากหลาย อีกท้ังวิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ การ
เข้าใจผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่างของแต่ละบริบท และน าไปสู่ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีเหตุมีผล ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัตินี้นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าขึ้น การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อว่าถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะท าให้พวก
เขามีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางก าหนด นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกันด้วย และต้องไม่ลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีความ
งามให้กับเด็กๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
เหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุความส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 1  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  คุณธรรม จริยธรรม 
                   1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายผ่าน Zoom Count Meeting  
ผู้บริหารทุกคนเข้าประชุมตามสถานที่ที่เครือข่ายก าหนด 19 จุด 19 เครือข่าย รับนโยบาย Quick Policy และ
แนวทางการขับเคลื่อน  จาก ผอ.เขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดท าแผนการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Policy  
ด้านประวัติศาสตร์ เน้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรกลุ่มสาร ะและหลักสูตรชั้นเรียน                  
สู่กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และหน้าที่พลเมือง  คุณธรรม  จริยธรรม  พร้อมทั้งการวัดและประเมินผล 

    2. นิเทศ ติดตาม    การขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรด้านประวัติศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสรรถนะ         
5 ด้าน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

3. ผลการด าเนินงาน 
➢เชิงปริมาณ 

           1. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 เครือข่าย  มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินการด้าน
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง  คุณธรรม จริยธรรม  ทุกเครือข่าย  จ านวน 19 แผน  คิดเป็นร้อยละ 100  
           2. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศกท์ุกคน   มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การด าเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ 
หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร จ านวน 243 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน  19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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   3. นักเรียนทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ๕ ด้าน  ตามหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  

4. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 243  โรง คิดเป็นร้อยละ 100  ได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม   โดยบูรณาการกับการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

➢เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ใช้หลักสูตรประวัติศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะ ๕ ด้านตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  
  2.  ครูผูส้อนประวัติศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ   
   3. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 5 ด้าน  ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
    4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์ การประเมินอยู่ในระดับดี ขี้นไป คิดเป็น ร้อยละ 80  
ขึ้นไป 
 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
  1. การนิเทศภายในสถานศึกษายังไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ 
   2. การวัดประเมินผลสมรรถนะของผู้เรียน ยังไม่ชัดเจน  
   3. ยังไม่มีครู  แกนน าในการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 

5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

           - 

6. ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมก ากับติดตามการพัฒนาครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนคุณภาพ และ โรงเรียน 
stand Alone 
     1.  สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ความส าคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
มาโดยตลอด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ก าหนดให้การพัฒนาการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เป็นหนึ่งในนโยบาย และ 7 วาระเร่งด่วน ที่ส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่  21 ซึ่งวิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา แต่ละบริบท                                  
มีความสัมพันธ์กับสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และเป็นวิชาที่เรียนรู้ความเป็นรากฐานของตนเอง 
และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง พัฒนา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเปรียบเทียบในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน 
เพ่ือน าไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและของโลก (Active Citizen) และการเรียนรู้จากอดีตเพ่ือเป็น
บทเรียนส าหรับปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์จะท าให้เข้าใจเหตุและผลของการ
กระท าจากบริบทของอดีตในช่วงเวลานั้น เพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่
หลากหลาย อีกท้ังวิธีการทางประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์และทักษะในการวิเคราะห์ การ
เข้าใจผู้อ่ืน การเคารพความแตกต่างของแต่ละบริบท และน าไปสู่ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีเหตุมีผล ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัตินี้นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าขึ้น การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อว่าถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะท าให้พวก
เขามีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลัก
ในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางก าหนด นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้สอดคล้องกันด้วย และต้องไม่ลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีความ
งามให้กับเด็กๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
เหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
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2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุความส าเร็จ 
        1. ก ากับ ติดตาม ครูโรงเรียนคุณภาพ (ค าบง 1) และโรงเรียน stand Alone นราธิปพร้อยสุพิณ – 
บ้านโคกตะแบง เข้ารับการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) และสื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ 

2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ติดตามครูโรงเรียนคุณภาพ  (ค าบง 1)    และโรงเรียน stand  alone 
(นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง) เข้ารับการอบรมกิจกรรม 12 เดือน Webinarเปิดโลกนวัตกรรมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่  วิถีอนาคต  ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้อดีต รู้จักปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” 

3. ผลการด าเนินงาน 
➢เชิงปริมาณ 
   1. ครูโรงเรียนคุณภาพ  (ค าบง 1)  และโรงเรียน stand Alone (นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง) 

ได้รับการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) และสื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียน ประกอบด้วย  ครูปฐมวัย 
ครู ป. 1-3  ครู ป.4-6 ระดับละ  1 คน  รวม 3 คน ต่อโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 6 คน  ครูเข้ารับการพัฒนาตาม
เป้าหมายของ สพฐ.  คิดเป็นร้อยละ  100 

    2. ครูโรงเรียนคุณภาพ  (ค าบง 1)  และโรงเรียน stand Alone (นราธิป-พร้อยสุพิณ  บ้านโคกตะแบง) 
ได้รับการพัฒนากิจกรรม 12 เดือน Webinar  เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้อดีต รู้จักปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” ครูปฐมวัย ครู ป .1-3  ครู  ป.4-6  ระดับละ  1 คน  
รวม 3 คน ต่อโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 6 คน  ครูเข้ารับการพัฒนาตามเป้าหมายของ สพฐ. คิดเป็นร้อยละ 100 
              3. นักเรียน โรงเรียนคุณภาพ (ค าบง 1) และโรงเรียน stand Alone (นราธิป-พร้อยสุ พิณ         
บ้านโคกตะแบง) ระดับปฐมวัย ระดับ ป. 1 -ป.6  คิดเป็นร้อยละ 100  ได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีต จากสื่อ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)  

➢เชิงคุณภาพ 
   1. ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมโรงเรียนคุณภาพ(ค าบง 1) และโรงเรียน stand Alone (นราธิป-

พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง) ได้แก่   ครูปฐมวัย ครูป.1.-3  ครู ป. 4-6  ระดับละ  1 คน   รวม 3 คนต่อ
โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 6 คน สามารถจัดหาและผลิตสื่อเสมือนจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    2. นักเรียนและครูใช้กิจกรรม 12 เดือน  Webinar  เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  
วิถีใหม่  วิถีอนาคต  เป็นแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน  สามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามลิงก์  
https://12m-webinar.lpg2.go.th/ 

  3. นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์รากเหง้าของตัวเอง     
ไดเ้รียนรู้อดีต รู้จักปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
คุณงามความดีของพระมหากษัตริย์และบุคคลส าคัญของชาติและท้องถิ่น มีความกตัญญูรู้คุณ บรรพบุรุษ ปู่ย่า 
ตายาย พ่อแม่  
    4. นักเรียนได้รับการพัฒนา สมรถถนะด้านการสื่อสาร การคดิ การใช้เทคโนโลย ี การท างานร่วมกับคนอ่ืน 
       5. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ปัญหา/อุปสรรค 

1. ยังไม่มีการขยายผลแก่ครูทุกคนในโรงเรียนมีเฉพาะครูแกนน า โรงเรียนละ 3 คน  เท่านั้น 
2. ครูขาดทักษะในการผลิตสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) และสื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอน  
 

https://12m-webinar.lpg2.go.th/
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6. ภาพกิจกรรม 

        

 

     

กิจกรรมที่ 3  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. สภาพบริบท/สภาพปัญหา 
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)   ได้กล่าวถึง  ศาสตร์พระราชาซึ่ง
เป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม  เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย  เช่น   การอ่อนน้อมถ่อมตน  การเป็นสุภาพชน   
ความขยันหมั่นเพียร  ความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบั ติสืบทอด
ต่อกันมา   ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่าอย่าคบคนด้วยฐานะ  คบคนด้วยความดีมี
มิตรภาพ  ด้วยความรักและความผูกพันและขอให้มีความกตัญญูรู้คุณค่อบิดามารดา  ผู้มีพระคุณ   
ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์   ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ  ประเทศก็จะมีแต่คนดีและท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  รวมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม      
เกิดความสมดุลและยั่งยืน  แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา    
ภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา  เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข   จึงนับได้ว่า “ศาสตร์
พระราชา” เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย  ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี  ทั้ง
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คิดดี  พูดดี  ท าดี   ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  สุจริต   มีวินัย  และมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป 
          นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชน
ชาวไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า 
          “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” 

          “ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่งช่วย

สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 

          “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

          จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้ 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง-มีคุณธรรม 
3. มีงานท า-มีอาชีพ 
4.  เป็นพลเมืองดี 

 เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา  และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพ่ือมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่  1) ความพอเพียง  2) ความกตัญญู  3)  ความซื่อสัตย์สุจริต  4) ความรับผิดชอบ  
และ 5)  อุดมการณ์คุณธรรม 
2. วิธีการด าเนินงานให้บรรลุความส าเร็จ 
    1. กิจกรรมการคัดเลือก 10,000  คุรุชนคนคุณธรรมครูและ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา  
    2. กิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครูและประเภทผู้บริหาร 
    3. กิจกรรมการตรวจสอบยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
    4. การตรวจสอบยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3  ดาว 

3. ผลการด าเนินงาน 
    ➢เชิงปริมาณ 
    1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด าเนินงาน ตามโครงการ
สร้างคนดีให้บ้านเมือง 
   2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนน า จ านวน 19 โรงเรียน มีการพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์ คนดีด้านการบริหาร  และการจัดการเรียนการสอน  

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษามุกดาหารมีโรงเรียนดีมีที่ยืนครบทั้ง 243 โรงเรียน 
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➢เชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรแกนน าในการขับเคลื่อนโครงการร้อยละ 100  มีความรู้    มีคุณธรรม จริยธรรมมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการและสามารถนิเทศติดตามก ากับดูแลให้การช่วยเหลือโรงเรียน 
ได้เป็นอย่างดี 

   2.  โรงเรียนในสังกัด  ร้อยละ 90 มีผลการปฏิบัติที่ดีตามวิถีคุณธรรม สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาในระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ปัญหา/อุปสรรค 

 - 
5. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
             - 
6. ภาพประกอบ 

การคัดเลือก 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีของครูและผู้บริหารโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 

        

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 “โรงเรียนสุจริต” 
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การนิเทศ  ติดตาม  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
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1. ผลการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงาน   ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 4  
 ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
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 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ผลคะแนนการด าเนินงาน  ร้อยละ   4.32500   ระดับมาตรฐานขั้นสูง ระดับคุณภาพ (94.50) 
  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 4.32500 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรัง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (น้ าหนัก 100) 

 
4.32500 

 
4.32500 

94.50 คุณภาพ 
รอ้ยละ ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) (น้ าหนัก 0) 

- - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการพัฒนา 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ี
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21  (น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บ 
ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคลที่มีอยู่จรงิในโรงเรียนด้วยระบบ 
DMC (Data Management Center) (น้ าหนัก 0) 

- - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
Data Catalogue (น้ าหนัก 12.5) 

5.00000 0.62500 100.00 คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  (น้ าหนัก 6.25) 

0.00000 - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 5  การลดพลังงาน (น้ าหนัก 12.5) 5.00000 0.62500 100.00 คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
(น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต (น้ าหนัก 12.5) 2.50000 0.31250 50.00 ต้องปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
(น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยดีิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) 
(น้ าหนัก 6.25) 

 
5.0000 

 
0.31250 

 
100.00 

 
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา (น้ าหนัก 6.25) 

4.20000 0.26250 84.00 มาตรฐานสูง 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต (น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) (น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

 
 

2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรัง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (น้ าหนัก 100) 

 
4.32500 

 
4.32500 

94.50 คุณภาพ 
ร้อยละ ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความส าเรจ็ของการตรวจการ
ด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด 19) (น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความส าเรจ็การด าเนินงานโรงเรยีน 
วิถีพุทธ (น้ าหนัก 0) 

- - - - 

ตัวช้ีวัดที่ 15 ความคิดเห็นของผู้ใตบ้ังคับบัญชาท่ีมีต่อ
ผู้บังคับบัญชา (น้ าหนัก 6.25) 

5.00000 0.31250 100.00 คุณภาพ 

รวม (น้ าหนัก 100) 4.32500 สรุปผลการประเมินส่วนราชการ 
 ระดับคณุภาพ (94.50) 
 ระดับมาตรฐานขั้นต่ า 
 ระดับต้องปรับปรุง 
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 ผลการติดตาม  และประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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4. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา  2563  และ 2564 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความกา้วหน้า 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ด้านคณิตศาสตร์ 41.59 44.92 +3.33 
ด้านภาษาไทย 47.45 51.27 +3.82 

เฉลี่ย 44.52 48.10 +3.48 

ตารางท่ี  2  แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                   
ปีการศึกษา  2563  และ  2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ปีการศึกษา    2563 ปีการศึกษา 2564  
ภาษาไทย 54.31 51.48 +2.99 
คณิตศาสตร์ 28.16 37.48 +2.48 
วิทยาศาสตร์ 37.44 35.07 +2.10 
ภาษาอังกฤษ 36.54 35.88 +3.67 

เฉลี่ย 39.11 39.98 +2.81 

ตารางท่ี  3  แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ปีการศึกษา  2563  และ  2564 

            ลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ความก้าวหน้า 
+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 

(ปี กศ.63-64) 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564  

ภาษาไทย 51.39 47.02 -2.76 
คณิตศาสตร์ 21.39 21.38 -0.98 
วิทยาศาสตร์ 28.36 29.85 -0.07 
ภาษาอังกฤษ 28.61 25.83 -0.49 

เฉลี่ย 32.44 31.02 -0.03 
 

 
 

5. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (NT,O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2565 
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1. โล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง   รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
 

 

 

 

 

 

2. เกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดดเด่น 

 

 

       

 

 
 
3. ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS  ครั้งที่ 11  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ล าดับ รายช่ือสถานศึกษาและบุคลากรผู้ได้รับรางวัล รางวัล 
1 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 
2 โรงเรียนบ้านป่าไร่ป่าชาดวิทยา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง “ราษฎร์สงเคราะห”์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

บูรณาการ 
4 โรงเรียนแก้งโนนค าประชาสรรค์ ครูผู้ สอนยอดเยี่ ยม  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
5 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง”ราษฎร์สงเคราะห์” สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาส

ทางการศึกษา 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
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3. ผู้บริหาร   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS  ครั้งที่ 11  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อ) 
 

ล าดับ รายช่ือสถานศึกษาและบุคลากรผู้ได้รับรางวัล รางวัล 
6 นางสาวสุลักขณา  รักษา ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม  ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
7 นางปนัดดา  โภคสวัสดิ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา            

กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
8 นางสาวปราณี  เสียงล้ า ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา บูรณาการ 
9 นายสุนทร  ชุมศรี ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา  กิจกรรม

แนะแนว 
10 นางสาวรัตนาวดี  วังวงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับก่อนประถมศึกษา 
11 นางฐิดาภา  จันปุ่ม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา              

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

12 นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  ระดับปฐมวัย  
ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC  ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

13 นางสาวฐิติพร  พินิจ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับขยายโอกาสทาง
การศึกษา  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

14 โรงเรียนบ้านนาสองห้อง สถานศึกษายอดเยี่ยม  การจัดการเรียนรู้ทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  ระดับประถมศึกษา       
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
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คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 
1. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายภาส ไชยมี        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
3. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4. นายมนตรี  ลาดนาเลา         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
5. นายพิเชษฐ มหาวงศ์      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียนในสังกัด 
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คณะท างาน 

ที่ปรึกษา 
1. นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายภาส ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
3. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4. นายพิเชษฐ มหาวงศ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
5. นายมนตรี  ลาดนาเลา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้สนับสนุนข้อมูล / รูปภาพกิจกรรม 
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียนในสังกัด 

คณะผู้จัดท า 
1. นายภาส ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
3. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
4. นายชูกิจ  พาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
5. นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
6. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
7. นายราเชนทร์ มหานิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
8. นางภัชราวดี  ชาล ี  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 
1. นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
3. นางภัชราวดี  ชาล ี  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
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