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คํานํา 

  รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เลมนี้จัดทําข้ึนเพ่ือรายงานผล                    
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา                    
มุกดาหาร และการขับเคลื่อนกลยุทธ  เปาประสงค  ประเด็นยุทธศาสตร จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหประสบความสําเร็จโดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากทุกฝายและผูมีสวนเก่ียวของทําให
การระดมความคิดและสรรพกําลังในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายใหสัมฤทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด การรายงานไดเสนอใน 4  สวนคือ 1) ขอมูลพ้ืนฐาน  2)ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 3) ผลการดําเนินงาน             
4) ปญหา/ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หวังเปนอยางยิ่งวารายงานนี้จะเอ้ือประโยชน                                
ท้ังในสวนของการสะทอนผลตอองคกรและสาธารณชน ตลอดท้ังผูท่ีสนใจศึกษาคนควา 

  ขอขอบคุณคณะผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผูมีสวนเก่ียวของ               
ทุกทาน ท่ีอนุเคราะหใหขอมูลและมีสวนรวมใหรายงานเลมนี้สมบูรณ และสําเร็จลุลวงไปดวยดี มา ณ โอกาสนี้ 

 

                      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน         1  
 
 สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา       11  
 สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2564      19  

กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ   20 
 กลยุทธท่ี 2  การพัฒนาองคกรคุณภาพ      33  

กลยุทธท่ี 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ     43 
 กลยุทธท่ี 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร   54 
   

 สวนท่ี 4 ปญหา/ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา     57 
 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ         58 
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  คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     
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นางสุพตัรา  พรมรกัษา 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มอาํนวยการ 

นางวิหาญ พละพร 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม         

และประเมินผลการจดัการศึกษา 

และ ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

นายสายนัต ์ผาดโผน 

ผูอ้าํนวยการกลุ่ม 

บริหารงานการเงินและสินทรพัย ์

 

นายนิพนธ ์ ศรีลาศกัด์ิ 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นางนีรนาท  หว้ยทราย 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

นายอภิชาติ   เสียงลํ้า 

นิติกร ชาํนาญการ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการ        

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นางสาวสุลกัขณา รกัษา 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ชาํนาญการ  ปฏิบติัหนา้ท่ี

ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

นายประสพสุข จนัเต็ม 

ผูอ้าํนวยการหน่วย 

ตรวจสอบภายใน 

นางมิตรภูไทย  หงษเ์วียง 

นักทรพัยากรบุคคล ชาํนาญการพิเศษ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการ         

กลุ่มพฒันาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
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สวนที่  1  ขอมูลพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เลขท่ี 17 ถนนวิวิธสุรการ                        

ตําบลมุกดาหาร   อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย  49000 โทรศัพท 0-4261-1532 
โทรสาร 0-4261-3040     Website  http://www.mdh.go.th 
   ตั้งอยูบริเวณศูนยราชการจังหวัดมุกดาหาร อยูทางทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร  ลักษณะเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู กอสรางเม่ือป พ.ศ.2530                             
เดิมเปนอาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารมีหนาท่ี
รับผิดชอบบริหาร จัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อําเภอ  คือ อําเภอเมืองมุกดาหาร          
อําเภอคําชะอี  อําเภอดอนตาล อําเภอนิคมคําสรอย  อําเภอดงหลวง อําเภอหนองสูง และอําเภอหวานใหญ                   
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอตาง ๆ  ดังนี ้
  ทิศเหนือ        ติดตอกับ อําเภอธาตุพนม อําเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
       และอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
  ทิศใต           ติดตอกับ อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  อําเภอชานุมาน 
       จังหวัดอํานาจเจริญ  และอําเภอหนองพอก  จังหวัดรอยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาวโดยมีแมน้ําโขง 
       เปนเสนก้ันพรมแดน 
  ทิศตะวันตก    ติดตอกับ       อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 
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บทบาทหนาท่ี 

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               
พ.ศ.2560 ขอ 5  (ราชกิจจานุเบกษา เลม 134  ตอนพิเศษ  295 ง. วันท่ี  29  พฤศจิกายน  2560) ขอ 5                 
ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 (ราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 
135 ตอนพิเศษ 218 ง. วันท่ี 7 กันยายน 2561)  มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ  ตรวจสอบ ติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัด                 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8 ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน                     

ดานการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
12. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไว
ดังตอไปนี้ 
(1) กลุมอํานวยการ 
(2) กลุมนโยบายและแผน 
(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
(5) กลุมบริหารงานบุคคล 
(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หนวยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุมกฎหมายและคดี 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพ.ศ. 2560                 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ใหสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี2564        หนา้ 4 

 

 

จาํนวนบุคลากรสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ตารางที่ 1  จาํนวนผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

                ที่ปฏิบตังิานในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตาํแหน่ง / สายงาน จาํนวน (คน) 

ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 

รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 

ศึกษานิเทศก ์ 18 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 43 

ลกูจา้งประจาํ 3 

พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจาํสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 1 

ลกูจา้งชัว่คราว 11 

รวมทั้งหมด 81 

          ขอมูล ณ  30 กันยายน  2564  ระบบ http://smart.mdh.go.th/ 
 

 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบตังิานในสถานศึกษา 

ตารางที่ 2 อตัรากาํลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาํแนกตามสายงาน

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาํแหน่ง / สายงาน จาํนวน (คน) 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 227 

รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 12 

ครูผูส้อน 1,702 

ลกูจา้งประจาํ 56 

พนักงานราชการ (ครูผูส้อน) 102 

ครูอตัราจา้ง  

-ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ 67 

-บุคลากรครูวิทย-์คณิต 13 

ลกูจา้งชัว่คราว  

-ธุรการโรงเรียน   232 

-นักการภารโรง 79 

-อ่ืนๆ ลกูจา้งเงินนอกงบประมาณ 67 
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 ขอมูล DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 3 จาํนวนโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                        

จาํแนกตามระดบั แยกรายอาํเภอ 

 

โรงเรียน 

อาํเภอ  

รวม เมื
อง

 
ค

าํช
ะอี

 

นิ
ค

ม
ค

าํส
รอ้

ย
 

ด
อน

ต
าล

 

ห
วา้

น
ให

ญ
่ 

ด
งห

ล
วง

 

ห
น

อง
สู
ง 

โรงเรียนในสงักดั สพป.มุกดาหาร 79 34 34 36 15 29 19 246 

      1.ปฐมวยั – ประถมศึกษา 64 28 26 25 10 20 16 189 

      2.ปฐมวยั – มธัยมศึกษาตอนตน้ 15 6 8 11 5 9 3 57 

      3.Home School 3 0 0 1 0 0 0 4 

รวม (1-3) 82 34 34 37 15 29 19 250 

ตารางที่ 4 จาํนวนโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                     

จาํแนกตามจาํนวนนกัเรียน แยกรายอาํเภอ 

 

จาํนวนนกัเรียน 

อาํเภอ  

รวม 

เมื
อง

มุ
กด

าห
าร

 

นิ
ค

ม
ค

าํส
รอ้

ย 

ด
อน

ต
าล

 

ด
งห

ล
วง

 

ค
าํช

ะอี
 

ห
วา้

น
ให

ญ
 ่

ห
น

อง
สู
ง 

จาํนวนนักเรียน   0 0 0 0 1 0 0 0 1 

จาํนวนนักเรียน   1 - 119 43 20 21 14 22 9 16 145 

จาํนวนนักเรียน   120 - 719 34 14 15 14 12 6 3 98 

จาํนวนนักเรียน   720- 1679 2 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 79 34 36 29 34 15 19 246 
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ตารางที่ 5 แสดงจาํนวนนักเรียน และ ครู แยกรายอาํเภอ  

อาํเภอ นกัเรียน (คน) หอ้งเรียน (หอ้ง) นกัเรียน:หอ้ง ครู (คน) ครู : นกัเรียน 

เมืองมุกดาหาร 10,855 740 15:1 681 1:16 

นิคมคาํสรอ้ย 4,027 308 13:1 258 1:16 

ดอนตาล 4,436 333 13:1 301 1:15 

ดงหลวง 4,235 252 17:1 235 1:18 

คาํชะอี 3,442 303 11:1 238 1:14 

หวา้นใหญ่ 1,750 137 13:1 117 1:15 

หนองสูง 1,475 159 9:1 111 1:13 

รวม 30,220 2,232 12:1 1,941 1:16 

   

 

ตารางที่ 6 แสดงจาํนวนนักเรียน แยกชั้น แยกเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูล ณ วันท่ี   30 ก.ย. 2564 
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 ขอมูล DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

ตารางท่ี 6  จาํนวนนกัเรียน จาํแนกตามรายชั้นเรียน แยกรายอาํเภอ  

 

ระดบัชั้น 

อาํเภอ  

รวม เมื
อง

มุ
กด

าห
าร

 

ค
าํช

ะอี
 

นิ
ค

ม
ค

าํ

ส
รอ้

ย
 

ด
อน

ต
าล

 

ห
วา้

น
ให

ญ
่ 

ด
งห

ล
วง

 

ห
น

อง
สู
ง 

อนุบาล 1 61 37 18 12 21 5 8 162 

อนุบาล 2 1,027 356 418 352 329 162 148 2,792 

อนุบาล 3 1,118 399 435 410 341 186 163 3,052 

รวมปฐมวยั 2,206 792 871 774 691 353 319 6,006 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,152 426 494 393 371 172 152 3,167 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,201 465 438 374 392 194 170 3,234 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,368 540 554 535 430 217 231 3,875 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,348 493 499 486 423 191 195 3,635 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,256 493 485 463 370 205 157 3,429 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,239 490 493 468 457 201 171 3,519 

รวมประถมศึกษา 7,564 2,907 2,963 2,719 2,243 1,180 1,083 20,859 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 362 90 193 239 116 65 21 1,086 

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 376 114 221 247 103 74 30 1,165 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 347 124 188 256 89 78 22 1,104 

รวมมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,085 328 602 742 308 217 73 3,355 

รวมทั้งหมด 10,855 4,027 4,436 4,235 3,442 1,750 1,475 30,220 
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ขอ้มูลดา้นคุณภาพ 

1.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความแตกตา่ง 

+ สูงกว่า  - ตํา่กว่า ประเทศ สพป.มห. 

ภาษาไทย 56.20 54.31 -1.89 

คณิตศาสตร ์ 29.99 28.16 -1.83 

วิทยาศาสตร ์ 38.78 37.44 -1.34 

ภาษาองักฤษ 43.55 36.54 -7.01 

เฉล่ีย 42.13 39.11 -3.02 

 

2.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               

ปีการศึกษา 2561  - 2563 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความกา้วหนา้ 

+ สูงกว่า  - ตํา่กว่า 

(ปี กศ. 62-63) 

ปี

การศึกษา 

2561 

ปี

การศึกษา    

2562 

ปี

การศึกษา 

2563 

ภาษาไทย 52.39 47.11 54.31 7.20 

คณิตศาสตร ์ 34.20 31.40 28.16 -3.24 

วิทยาศาสตร ์ 38.21 33.97 37.44 3.47 

ภาษาองักฤษ 32.54 29.37 36.54 7.17 

เฉล่ีย 36.33 35.46 39.11 3.65 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               

ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                       

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความแตกตา่ง 

+ สูงกว่า  - ตํา่กว่า ประเทศ สพป.มห. 

ภาษาไทย 54.29 51.39 -2.90 

คณิตศาสตร ์ 25.46 21.39 -4.07 

วิทยาศาสตร ์ 29.89 28.36 -1.53 

ภาษาองักฤษ 34.38 28.61 -5.77 

เฉล่ีย 36.01 32.44 -3.57 

 

4.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3    

    ปีการศึกษา 2561  - 2563  ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความกา้วหนา้ 

+ สูงกว่า  - ตํา่กว่า 

(ปี กศ.62-63) 

ปี

การศึกษา 

2561 

ปี

การศึกษา 

2562 

ปี

การศึกษา 

2563 

ภาษาไทย 49.68 51.88 51.39 -0.49 

คณิตศาสตร ์ 24.85 28.19 21.39 -6.80 

วิทยาศาสตร ์ 33.93 22.10 28.36 -6.26 

ภาษาองักฤษ 25.70 29.20 28.61 0.59 

เฉล่ีย 33.54 32.84 32.44 -0.40 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3                               

ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5.ตารางเปรยีบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละจาํแนกตามระดบั 

ประเทศ สพป.มุกดาหาร ความแตกตา่ง 

ดา้นคณิตศาสตร ์ 40.47 41.59 +1.12 

ดา้นภาษาไทย 47.46 47.45 -0.01 

เฉล่ีย 43.97 44.52 +0.55 

6.ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)                    

ปีการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ความแตกตา่ง 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา  

2563 

+เพ่ิม  -  ลด 

ดา้นคณิตศาสตร ์ 45.96 41.59 -4.37 

ดา้นภาษาไทย 44.41 47.45 +3.04 

เฉล่ีย 45.18 44.52 -0.66 

7.รายงานผลการทดสอบความสามารถดา้นการอ่านของผูเ้รียน (Reading Test : RT ) 
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สวนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จําเปนจะตองปรับกระบวนทัศนใหกาวทัน           
การเปลี่ยนแปลง การแขงขันในเวทีโลกท่ีเปนภารกิจทาทายและมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเรงพัฒนา
ผูเรียนดานคุณภาพ และสมรรถภาพ ใหมีความพรอม ความสามารถในการอาน เขียน คิดคํานวณ คิดวิเคราะห 
ตลอดจน ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารดานภาษาตางประเทศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมทามกลางความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 1) ดานการเขาถึงการศึกษา 2) ดานความเทาเทียม  3) ดานคุณภาพ 4) ดานการตอบ
โจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 5) ดานประสิทธิภาพ ดวยเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีดี การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 
บนบริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร ท่ีมีความเจริญเติบโต ท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการ
ทองเท่ียว อยางสมดุล ดวยรูปแบบ  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กําหนด ทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามภารกิจ เปนกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดวิสัยทัศน คานิยมองคการ คุณธรรมอัตลักษณ พันธกิจ และ
เปาประสงค ดังตอไปนี้ 

วิสยัทศัน ์( Vision) 
 “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สรางองคกรคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 คํานิยาม 

- การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน :มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานข้ันพ้ืนฐาน ปฐมวัย  
มาตรฐานหลักสูตร   

- สรางองคกรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
 - ยึดหลักธรรมาภิบาล : ยึด 6 ประการ  (นิติธรรม คุณธรรม  โปรงใส มีสวนรวมรับผิดชอบ  
ความคุมคา) 
 - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :2 เง่ือนไข (ความรู คูคุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณมีเหตุผล                 
มีภูมิคุมกัน ) 4 มิติ ( ดานวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม) 
 - สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษท่ี 21  
 

 พนัธกิจ ( Mission) 
            1.สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ   
            2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  
            3. พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะท่ีเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์    
            4. สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน สูความเปนมืออาชีพ             
            5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 6.สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    
 7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
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 ค่านิยม (Core Values)    
   “ รวมมือ   โปรงใส   ใฝบริการ  ”  

      คุณธรรมอตัลกัษณ ์(Moral Identity) 
   “บริหารโปรงใส  ใสใจบริการ ทํางานเปนทีม ”  
 

    เป้าประสงค ์( Goals) 
 1.ผูเรียนทุกชวงวัย เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค คุณลักษณะของผูเรียน
ในศตวรรษท่ี 21(3R 8C) มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เปนพลเมืองท่ีดีของ
สังคม 
 2.นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ผูดอยโอกาส ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมี
คุณภาพ พรอมกาวสูสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
 4.ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะ การจัดการท่ีหลากหลาย 
เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และมีทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 5.สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู รวมกับผูมีสวนไดเสีย                  
ตามแนวทาง 5S Model 
 6.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใชขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู  (KM) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)                    
บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกํากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
 7.ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน  ใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการดวยหลักความคุมคา 
บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกตอง เปนปจจุบัน โปรงใส ตรวจสอบได ใหทุกภาคสวนมีสวน
รวมรับผิดชอบ และเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารงบประมาณ 
 8.สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9.มีรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 10.ผูเรียนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันคงของประเทศใน
ระยะยาว 
 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 เปาประสงคท่ี 1.ผู เรียนทุกชวงวัย เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21(3R 8C) มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
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 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปน
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเปนเลิศ ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ตองการ และมีทักษะ ในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 2.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และพ้ืนท่ี 
 3.พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีความเปนเลิศดานวิชาการ นําไปสูการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 ดานผูเรียน 
 3.1 รอยละของผูเรียนระดับปฐมวัย ไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา 
และมีความพรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 3.2 รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม 
และสติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน 
 3.3 รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน 
 3.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห 
 3.5 รอยละของผู เรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน (Reading 
Literacy) 
 3.6 รอยละของผู เรียน ท่ีผ านการประเมินสมรรถนะท่ีจํ าเป นด านการรู เรื่ องคณิ ตศาสตร 
(Mathematical Literacy) 
 3.7 รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific 
Literacy) 
 3.8 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.9 รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.10 รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม 
 3.11 รอยละของผู เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 
มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 3.12 รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการอาน ตั้งแตระดับ
ข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3.13 รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
           3.14 รอยละของสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีมีความจําเปนพิเศษและ
ความสามารถพิเศษ การใหบริการชวยเหลือครอบครัว 
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 ดานสถานศึกษา 
 3.15 รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 3.16 รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
 3.17 รอยละของสถานศึกษาท่ีการจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน               
(IS: Independent Study) 
 3.18 รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
ไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             4.รอยละของผูเรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
             5.รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด 
 6.รอยละของผูเรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกชวงวัย 
 7.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปองกันแกไขปญหาในสถานศึกษา 
 8.รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน Digital Platform 
 9.รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน Digital Platform 
 เปาประสงคท่ี 2 นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ผูดอยโอกาส ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
 3.ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development) 
 4.รอยละของผูเรียนท่ีมีความสามารถจําเปนพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                   
ของแตละระดับ 
 5.รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาดานทักษะอาชีพ ทักษะ 
การดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
 6.รอยละของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถพิเศษ 
ดานตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน 
 7.รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา 
 8.รอยละของนักเรียนออกกลางคัน 
 9.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและคุมครองนักเรียนและการ 
แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
 10.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 เปาประสงคท่ี 3 ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 2.รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง                
เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3.รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูให
ผู เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด ม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
 4.รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง รัชกาลท่ี 10  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดได             
อยางมีประสิทธิภาพ 
  
 กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาองคกรคุณภาพ 
  เปาประสงคท่ี 4 ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนบุคคลแหงการเรียนรูมีทักษะการ
จัดการท่ีหลากหลาย เปนผูสรางนวัตกรรม และมีทักษะการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและนําความรูมาพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองคกร 
 2.รอยละของสถานศึกษามีแผนความตองการครูในระยะ 20 ป 
 3.รอยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอง
กับบริบทของพ้ืนท่ี 
 4.รอยละของสถานศึกษาทุกแหงมีจํานวนครูเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 5.รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนรู และการวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน 
 6.รอยละสถานศึกษามีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิต
และพัฒนาครูท้ังระบบ 
 7.รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ีผานการพัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology 
 8.รอยละของ Digital Content เก่ียวกับสาขาท่ีขาดแคลน 
 9.รอยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมท้ังการใหบริการ ครอบคลุมทุกภารกิจของ
กลุม/หนวย 
 เปาประสงคท่ี 7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน ใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ          
ดวยหลักความคุมคา บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมคุณธรรม มีความถูกตอง เปนปจจุบัน โปรงใส ตรวจสอบได              
ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดชอบ และเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริหารงบประมาณ 
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 ตัวช้ีวัด 
 1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาในเรื่องการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุมเปาหมายและนําผลไปใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีกระบวนการบริหารจัดการงานดาน
งบประมาณอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3.หนวยงาน/องคกรตางๆ มีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรในการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
 4.หนวยงาน/องคกรมีการเสริมสรางขวัญและกําลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
 5.รอยละของสถานศึกษามีการสราง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือในการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 กลยุทธท่ี 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 เปาประสงคท่ี 5 สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู รวมกับ                
ผูมีสวนไดเสีย  ตามแนวทาง 5S  Model 
 ตัวช้ีวัด 
 1. รอยละของสถานศึกษา/หนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
 2. รอยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหเกิดคุณภาพ 
 3. รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
 4. รอยละของสถานศึกษาและเครือขายท่ีใชนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาท่ีดําเนินตาม 5S 
Model อยางมีประสิทธิภาพ 
 เปาประสงคท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ            
ใชขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการความรู (KM) และการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)          
บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกํากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของสถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผนการจัดการศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 2.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีขอมูล ผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่องโยงกับขอมูลตางๆ นําไปสูการ
วิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.รอยละของสถานศึกษาท่ีนําขอมูลสารสนเทศและขอมูลผูเรียนรายบุคคลมาใชในการแกปญหาการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
 4.รอยละของสถานศึกษา ท่ีมีการกํากับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลอยางเปนระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 
 5.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการจัดการความรู (KM) และ PLC อยางเปนระบบ 
 6.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีและใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธท่ี 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร  
 เปาประสงคท่ี 8 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม                   
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ตัวช้ีวัด 
 1.รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวง รัชกาลท่ี 10  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมี คุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยาง              
มีประสิทธิภาพ  

  2.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน สิ่งแวดลอม สังคม  
และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

  3.ประสาน สงเสริม ใหบุคคล องคกร  หนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมท้ังเปน
เครือขายและแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 เปาประสงคที่ 9 มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน  

  ตัวช้ีวัด 
  1.รอยละของสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคลองกันและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน  
  2.รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ การพัฒนาทักษะอาชีพ

ตามความถนัด เพ่ือสรางความม่ันคงในการดําเนินชีวิต 
  3.รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอม ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนได

เรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 4.รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดย

การบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของทองถ่ิน 
 เปาประสงคท่ี 10 ผูเรียนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพเพ่ือสราง
ความม่ันคงของประเทศในระยะยาว 

 ตวัช้ีวัด  
 1.รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม และการ

ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารไดรับบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี

คุณภาพ  
 3.รอยละของผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได กําหนดกลยุทธ มาตรการ โครงการ  
งบประมาณ  วิธีการและผูรับผิดชอบในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  ซ่ึงมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการ รวมท้ังสิ้น  5,821,385  บาท    โดยจําแนกงบประมาณ  ดังนี้ 

1. งบประจํา     จํานวน  3,000,000   บาท 
 2. งบพัฒนาการศึกษา    จํานวน  2,821,385   บาท 
1. งบประจํา   จํานวน  3,000,000    บาท 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนงบประมาณ 
1. คาสาธารณูปโภค (ไฟฟา,ประปา,โทรศัพท,Internet และไปรษณีย) 1,000,000 
2. คาวัสดุสํานักงาน 300,000 
3. คาจางถายเอกสาร 50,000 
4. คาน้ํามันเชื้อเพลิง 160,000 
5. คาซอมบํารุงยานพาหนะ 100,000 
6. คาบํารุงครุภัณฑ 50,000 
7. คาซอมแซมสํานักงาน/บานพัก 200,000 
8. คาเดินทางไปราชการ 300,000 
9. กตปน. 50,000 
10. คาจางลูกจางชั่วคราว 7 คน 790,000 
 รวมงบประจํา 3,000,000 

 
2.รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณบริหารจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    (งบพัฒนาการศึกษา)  จํานวน  2,821,385  บาท 
ลําดับท่ี ยุทธศาสตรและกลยุทธ งบประมาณ 

(บาท) 
1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 1,824,200 
2 การพัฒนาองคกรคุณภาพ 357,685 
3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 544,000 
4 การจัดการศึกษาตามบริหารพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร 95,500 
 รวมงบพัฒนาการศึกษา 2,821,385 
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โครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ  
            ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                      
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561   
 2. เพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินกิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เขารวมการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จํานวน 2,406 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขารวมการทดสอบ                   
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จํานวน 700 คน 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษา     
ปท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุม
สาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอยละ 39.11 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรูต่ํากวา
ระดับประเทศ รอยละ 3.02 และเม่ือเปรียบเทียบรายกลุมสาระการเรียนรูระหวางระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับ
ระดับประเทศ พบวา กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศมากท่ีสุด คือ กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ เทากับ 7.01 และกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศนอยท่ีสุด คือ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เทากับ 1.34 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบวา คะแนนเฉลี่ย
รวมทุกกลุมสาระการเรียนรูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอยละ 32.44 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู
ต่ํากวาระดับประเทศ รอยละ 3.57 และเม่ือเปรียบเทียบรายกลุมสาระการเรียนรูระหวางระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากับระดับประเทศ พบวา กลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาระดับประเทศมากท่ีสุด คือ กลุม
สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เทากับ 5.77 และกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศนอย
ท่ีสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เทากับ 1.53 
 
 
 
 
 
       รายงานผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
   (O-NET) ปการศึกษา 2564 
           สพป.มุกดาหาร 
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ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 1. สถานศึกษาควรนําผลไปวิเคราะห เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร จัดทําแผน โครงการ หรือกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  
 2. ครูผูสอนควรนําผลการทดสอบไปออกแบบการจัดการเรียนรู และออกแบบการวัดและประเมินผล
โดยใชวิธีการหลากหลาย โดยเนนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 3. ผูบริหารโรงเรียน ควรสงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะรายกลุมสาระการเรียนรูท่ีผลการประเมินต่ําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ติดตามกํากับ
อยางตอเนื่อง 
  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาควรนําขอมูล ไปกําหนดยุทธศาสตร/จุดเนนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ และนิเทศ ติดตามกํากับการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 
โครงการ การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  และการประเมินความสามารถ                           
           ดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค  
           1. เพ่ือใหสถานศึกษาใชเครื่องมือท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานในการประเมินความสามารถดานการอาน
ของผูเรียน  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท้ังในเรื่องการอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง 
 2. เพ่ือใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ทราบถึงความสามารถในการอานออกเสียงและอานรู
เรื่องของตนเองรวมท้ังครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 มีขอมูลจุดแข็งและจุดท่ีตองพัฒนาเก่ียวกับความ
สมารถในการอานออกเสียงและอานรูเรื่องของผูเรียนแตละคน 
 3. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 4. เพ่ือใหครูผูสอนมีสารสนเทศเก่ียวกับความสามารถดานการอาน  และดานคณิตศาสตร ของผูเรียน
เปนรายบุคคล  นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผูเรียน 
ผลการดําเนินงาน 
         ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบวา ความสามารถดานการอาน (การอานออกเสียงและการอานรูเรื่อง)                      
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 77.28 โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก (รอยละ 75 ข้ึนไป อยูในระดับ     
ดีมาก) และมีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 
95.44 (มีจํานวน 2,2514 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) เม่ือพิจารณาผลการประเมินจําแนกเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 
          1.1 ความสามารถดานการอานออกเสียง  พบวา ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 79.39                      
มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึงระดับดี
มาก) คิดเปนรอยละ 93.69 (มีจํานวน 2,468 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) 
          1.2 ความสามารถดานการอานรูเรื่อง  พบวา ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรอยละเทากับ 80.24                      
มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และมีนักเรียนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับผานเกณฑ (ระดับคุณภาพพอใชถึง
ระดับดีมาก) คิดเปนรอยละ 96.16  (มีจํานวน 2,533 คน ไมนับรวมเด็กพิเศษ) 
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ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ภาพรวมระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  พบวา คุณภาพผู เรียนท้ัง 2 ดาน  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  44.52                         
โดยความสามารถดานคณิตศาสตร  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  41.59  ดานภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  
47.45  ผลการประเมินในภาพรวมมีคุณภาพอยูในระดับพอใช (ชวงคะแนน 28.5-47.99 พอใช) 
ปญหาอุปสรรค 
        1. ครูโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนไมครบชั้น  ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาไมเต็มท่ี ในบางโรงเรียน
จัดการนิเทศภายในโรงเรียนไมตอเนื่อง 
        2. ครูพัฒนาตนเองไมตอเนื่อง  รูไมเทาทันการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการศึกษา 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในระยะกลางและระยะสั้น (แผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการประจําป) ตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนา
การศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 สงเสริมใหสถานศึกษาดําเนินการวิเคราะหบริบทของตนเอง โดยการศึกษาสภาพปญหา            
ความตองการในสถานศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยการปฏิรูป
การศึกษาและเรียนรูโดยใชเทคนิค SWOT Analysis 

1.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษากําหนดกรอบกลยุทธการดําเนินงานโดยการ
กําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาใหผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอ              
ผลการทดสอบระดับชาติตอไป 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดวิเคราะหผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน (Reading Test : RT) ผลการประเมินคุณภาพผู เรียน(NT) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอบกพรองของตัวชี้วัดท่ีตองปรับปรุงของผูเรียน เพ่ือนําผลไปใช 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทําการวิเคราะหผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน (Reading Test : RT) ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ของแตละดาน  

2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทําการวิเคราะหผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน (Reading Test : RT) ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ดานท่ีมีผลการทดสอบต่ํา
กวาคาเฉลี่ยระดับชาติต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด และระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ถึงสาเหตุของปญหาและรวมกันจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนของแตละสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับสาเหตุของสภาพปญหานั้น 
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2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมและสนับสนุกสถานศึกษาใหทําการวิเคราะหผลการประเมิน
ความสามารถในการอาน (Reading Test : RT) การประเมินคุณภาพผูเรียน(NT)  ของแตละดานท่ีตองพัฒนา
เรงดวนของสถานศึกษาแตละแหง พรอมจัดกลุมคุณภาพตามผลการประเมิน (กลุมคุณภาพ 4 กลุม ไดแก ดีมาก 
ดี พอใช และปรับปรุง) เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาและกําหนดกลยุทธในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนระดับ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองสาเหตุของสภาพปญหา 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมิน
ความสามารถในการอาน (Reading Test : RT) การประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) ของสถานศึกษาในสังกัด 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสื่อสารและสรางความเขาใจกับสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เก่ียวกับการสอบ ประเมินความสามารถในการอาน (Reading Test : RT)  การประเมิน
คุณภาพผูเรียน(NT) 

4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเผยแพรผังโครงสรางขอสอบ (Test Blueprint)  ไปยังสถานศึกษา
เพ่ือใหวิเคราะหตัวชี้วัด สมรรถนะท่ีใชออกขอสอบ และวางแผนการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
สอบ 

4.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ีแจงแนวการสอบทางการประเมินความสามารถดานการอาน
(Reading Test : RT) การประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) รูปแบบขอสอบและลักษณะขอสอบใหสถานศึกษา
รับทราบ 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบการทดสอบและการประเมินผลในชั้นเรียน 
5.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําหลักสูตรและคูมือการใชหลักสูตร การพัฒนาระบบการทดสอบ

และการประเมินผลในชั้นเรียน สําหรับใชในการพัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน ในการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT)  การประเมินคุณภาพผูเรียน(NT) 

5.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในปเรียนท่ีสอดคลองสัมพันธ
ระหวางมาตรฐาน/ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยพัฒนา
บุคลากรระดับสถานศึกษา ดังนี้ 

1) การสรางแบบทดสอบอัตนัยและการตรวจขอสอบท่ีไดมาตรฐานตามแนวการประเมิน
ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) และสงเสริมใหศึกษาใชแบบทดสอบอัตนัยในสถานศึกษา      
เพ่ือเตรียมการประเมินความสามารถดานการอาน 

2) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 

5.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดใชแบบทดสอบอัตนัยในสถานศึกษา 
เพ่ือเรียมสอบ การประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาวางระบบการพัฒนาและการสงเสริมสนับสนุนดานการวัด 
และประเมินผลในสถานศึกษา 

6.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานการวัดและประเมินผลมาใช       
ในการพัฒนาบุคลากรในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนใน
การประเมินความสํามารถดานการอาน (Reading Test : RT) 
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6.2 สํานักงานเขตพ้ืนพ่ีการศึกษาสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาเปนวิทยากรแกนนําระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและระดับสถานศึกษา สําหรับการพัฒนาครูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมิน
ความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) 

6.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาสําหรับพัฒนาครู เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test :RT) 

6.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงเสริมใหสถานศึกษาและครูสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรู 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดย
พัฒนาคุณภาพในลักษณะของ "สถานศึกษาคูพัฒนา" โดยจับคูสถานศึกษาในกลุมดีมากกับกลุมตองปรับปรุงเปน 
"สถานศึกษาคูพัฒนา" คอยเปนพ่ีเลี้ยงชี้แนะ (Coaching) และจัดทีมพ่ีเลี้ยงคอยชวยเหลือสถานศึกษา (Roving 
Team) ติดตาม ชวยเหลือ และชี้แนะการดําเนินงานแกสถานศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการ
ประเมินความสามารถดานการอาน (Reading Test : RT) 
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โครงการ พัฒนาตอยอดขยายผลโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 
วัตถุประสงค   
 ระดับปฐมวัย 

1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนในระดับปฐมวัยใหมีความรูความเขาใจเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยในการจัดการเรียนรู และสงเสริมประสบการณดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัยตาม
แนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

2. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพโรงเรียน ใหสามารถพัฒนาตอยอดการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรใน
ระดับปฐมวัยเพ่ือขอประเมินรับปายตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรได 
 ระดับประถมศึกษา 

1. เพ่ือใหครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาใหมีความสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือใหครูผูสอนจากโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการสามารถบูรณาการกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เขากับการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน 

ระดับปฐมวัย 
     1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง น้ําและอากาศ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 1) ผูเขาอบรม จํานวน 45 คน ใหความสนใจและกระตือรือรนในฝกอบรมเปนอยางมาก 
แตมีอุปสรรคในการอบรมท่ีไมสามารถกํากับ ติดตามผูอบรมไดอยางใกลชิดและท่ัวถึง 
 2) ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจและทักษะในการจัดกิจกรรมเรื่องน้ําและอากาศ  
อยูในระดับดี 
        2. กิจกรรมประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 
 มีโรงเรียนท่ีขอรับการประเมินจํานวน 42 โรงเรียน ผานการประเมินจํานวน35 โรงเรียน  

        3. กิจกรรมพิธีรับตราพระราชทาน“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปการศึกษา 2562 
 มีโรงเรยีนท่ีผานการประเมินในปการศึกษา 2562 จาํนวน 81 โรงเรียน และเขารวมพิธี ในวันท่ี 14 
กันยายน 2564  ณ หองประชุมคุรุมุกดา  
 ระดับประถมศึกษา 
 1) ผูเขาอบรม จํานวน 18 คน ใหความสนใจและกระตือรือรนในฝกอบรมเปนอยางมาก 
 2) ผูเขาอบรมไดรับความรูความเขาใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูอยูในระดับดีมาก 
ปญหา/อุปสรรค 
         1. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให
สถานศึกษาตองปดสถานศึกษา แตไมหยุดการเรียนการสอน ทําใหการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูได
ไมเต็มท่ี 
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 2. ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ท่ียังมีการระบาดอยู 
ทําใหการจัดอบรมแบบ On site เปนไปดวยความยุงยาก ตองจัดอบรมตามมาตรการเฝาระวงัอยางเครงครัด จึงตองจัด
อบรมแบบออนไลน ท่ีทําใหตองออกแบบกิจกรรมอบรมใหมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ตองจัดทําคลิปอบรม 
จัดระบบออนไลนเปนการเพ่ิมคาใชจาย ประกอบกับการกํากับ ติดตามระหวางการอบรมเปนไปดวยความยุงยาก                    
ไมสามารถกํากับผูอบรมไดทุกคน 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 1) สพฐ.จัดทําคลิปการอบรมแตละหัวขอ เพ่ือให สพป.นําไปใชในการอบรมเปนแนวเดียวกัน ใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ไมคลี่คลาย 
 2) สพฐ.จัดทําแบบนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย  
เพ่ือใหไดขอมูลแตละเขตพ้ืนท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
 3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ของ
โรงเรียนท่ีมีการดําเนินงานตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย เพ่ือใหครูปฐมวัยไดศึกษาและเปน
แนวทางนําไปจัดกิจกรรมในโรงเรยีนของตน 
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและคานิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือใหผูบริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิด อยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคา

แหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติสรางคนดีใหบานเมือง  
          2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
 3. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม รวมถึงนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และโรงเรียนดีมีท่ียืน 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี1  กิจกรรมการพัฒนา การสรางคนดีใหบานเมือง  

ผูบริหารสถานศึกษาไดรับความรูความเขาใจในแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สามารถไป 
ขยายผลเพ่ือสรางครูแกนนําและนักเรียนแกนนําไดรวมถึงสามารถตรวจสอบตนเองมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีในการ
ขอเปนโรงเรียนดีมีท่ียืน ระดับ 1 ดาว  
 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา”                  

โรงเรียนคุณธรรม ”  

จากผลการดําเนินงานในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพ่ือสรางคนดีใหบานเมืองผลจากกการ

ขับเคลื่อนพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความสนใจในการประเมินตนเองกิจกรรม 10,000 คุรุชนคน

คุณธรรมของครู และกิจกรรม 10,000 คุรุชนคนคุณธรรมของผูบริหารสถานศึกษา รวมถึงการสงนวัตกรรม

สรางสรรคคนดี ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีขับเคลื่อนพัฒนาปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวิจัยโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 

  คณะทํางานในกรดําเนินการจัดทําวิจัยโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ชี้แจงทําความเขาใจความเปนมา
และเปาหมายในการจัดทําวิจัย รวมถึงการสัมภาษณกลุมเปาหมาย และการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําวิจัย 
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ปญหา อุปสรรค 
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20191 ทําใหการดําเนินการในการขับเคลื่อน 

การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ไมสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบเต็มศักยภาพท้ังในสวนของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีและในสวนของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนบางสวนไมสามารถเปด ON SITE ไดทําใหการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานในสวนของโรงเรียนดําเนินการไดไมเต็มท่ี 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อยางตอเนื่องเพ่ือสรางคนดีใหบานเมือง 
2. เม่ือสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาคลี่คลาย ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับเขต 

ตรวจและในระดับประเทศเหมือนเชนเคย รวมถึงมีงบประมาณในการศึกษาดูงาน Best Practice ในเรื่องของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
โครงการ พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
วัตถุประสงค ์  

          1. เพ่ือสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน อยางสมวัยและสมดุล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
 2. เพ่ือสงเสริมใหศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย 
          3. เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาและการเรียนรูระดับปฐมวัยท่ีเหมาะสม 

4. เพ่ือใหพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัยและเครือขายท่ีเก่ียวของมีความตระหนักและความรูในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  
ผลการดําเนินงาน 
 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2563 
มีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยในการประเมินพัฒนาการนักเรียน ปการศึกษา 2563 ระหวางวันท่ี              
4 – 9 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมคุรุมุกดา โดยกลุมเปาหมายเปนครูผูสอนชั้นอนุบาลปท่ี 3 จํานวน 243 คน 
แบงเปน 3 รุน ไดแก 
   รุนท่ี 1 ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในอําเภอเมือง จํานวน 79 คน  ประชุมในวันท่ี 4 มีนาคม 2564  
  รุนท่ี 2 ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในอําเภอหนองสูง คําชะอี และดงหลวง จํานวน 81 คน ประชุมใน
วันท่ี 6 มีนาคม 2564  
  รุนท่ี 3 ครูปฐมวัยจากโรงเรียนในอําเภอดอนตาล หวานใหญและนิคมคําสรอย จํานวน 83 คน 
ประชุมในวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
    2. ครูปฐมวัยท่ีผานการประชุมเชิงปฏิบัติการนําชุดกิจกรรม จํานวน 7 ชุดกิจกรรม ดําเนินการประเมิน
พัฒนาการเด็กในแตละโรงเรียน 
    3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 ออกนิเทศ ติดตามผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
    4. สพป.มุกดาหารรวบรวมขอมูล สรุปผลและจัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปการศึกษา 2563 เพ่ือเปนสารสนเทศระดับเขตพ้ืนท่ี       
 
 ผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมทุกดาน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการอยู
ในระดับดีสูงสุด คิดเปนรอยละ 86.95 สวนท่ีเหลืออยูในระดับพอใช รอยละ 12.05 และระดับปรับปรุง รอยละ 
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1.00 เม่ือจําแนกตามระดับคุณภาพรายพัฒนาการ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นักเรียนสวนใหญมีพัฒนาการดาน
อารมณ จิตใจ ในระดับดีสูงสุด รอยละ 89.65 รองลงมาคือ พัฒนาการดานสังคม รอยละ 89.35 พัฒนาการดาน
รางกาย รอยละ 89.21 และพัฒนาการดานสติปญญา รอยละ 77.59 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 1.1. ควรสรางความตระหนักและความรูความเขาใจใหตรงกันในการดําเนินงานและภารกิจในการจัด
การศึกษาปฐมวัยใหโรงเรียน ในเรื่องตอไปนี้ 
     1.1.1 การจัดประสบการณพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองครวมอยางเต็มศักยภาพ 
     1.1.2 การสงเสริมการเจริญเติบโต สุขอนามัย และการพัฒนาการทางรางกายของเด็กปฐมวัย 
     1.1.3 การสงเสริมการใชภาษาสื่อสารใหเหมาะสมตามวัย ตลอดจนการสงเสริมใหเด็กปฐมวัย 
มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
     1.1.4 สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยไดมีความรู และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยใหความสนใจและเอาใจใสอยางจริงจัง 
     1.1.5 สงเสริมใหโรงเรียนนาํนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยมาใช  
โดยคํานึงถึงหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และความเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีแวดลอมเด็ก 
  1.2 สงเสริม สนับสนุนการดําเนนิงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในดานงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน  

 1.3 สงเสริม สนับสนุนจัดใหมีผูสอนปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณเรียนรู 
  1.4 สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียนไดเรียนรูการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีถูกตองตามหลักการ 
  1.5 กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
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โครงการ  สงเสริมการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ประจําปการศึกษา 2564 
วัตถุประสงค   

1.  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
2. เพ่ือสรางความรวมมือกับเครือขายพระสอนศีลธรรม ผูบริหาร ครูผูสอน ในการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนแนวพุทธศาสนา  
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดจัดการประชุมอบรมเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
  ผูบริหาร ครูโรงเรียนวิถีพุทธ รวมท้ังสิ้น 267 คน แยกเปน ผูบริหาร 33 คน ครูผูสอน 234 คน  
ไดรับการพัฒนาในดานการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ดาน 29 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ดานกายภาพ 7 ประการ 
   1.1 มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ      1.2 มีพระพุทธรูปหนาโรงเรียน 
   1.3 มีพระพุทธรูปประจําหองเรียน      1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม  

       พระราชดํารัสติดตามท่ีตางๆ 
1.5 มีความสะอาด  สงบ รมรื่น             1.6 มีหองพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 

    1.7 ไมมีสิ่งเสพติดเหลาบุหรี่ 100 % 
2. ดานกิจกรรมประจําวันพระ 4 ประการ 
     2.1 ใสเสื้อขาวทุกคน           2.2 ทําบุญใสบาตร ฟงเทศน  
     2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในม้ือกลางวัน    2.4 สวดมนตแปล 
3. ดานการเรียนการสอน 5 ประการ 
     3.1 บริหารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา บาย ท้ังครู และ นักเรียน                 
     3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุมสาระ และในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา    
     3.3 ครู พานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาหละ 1 ครั้ง   
     3.4 ครู ผูบริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเปนแหลง
เรียนรู      
     3.5 ครู ผูบริหาร และ นักเรียนทุกคน เขาคายปฏิบัติธรรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
4. ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
     4.1 รักษาศีล 5           4.2 ยิ้มงาย ไหวสวย กราบงาม 
     4.3 กอนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไมสงเสียงดัง ไมโกหก                             
          และ ไมเหลือ                             
     4.4  ประหยัด ออม ถนอมใช เงิน และ สิ่งของ   4.5 มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 
5 ดานการสงเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
     5.1 .ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน       5.2 ไมดุ ดา นักเรียน                         
     5.3 ชื่นชมคุณความดี หนาเสาธงทุกวัน                 
     5.4 โฮมรูมเพ่ือสะทอนความรูสึก เชนความรูสึกท่ีไดทําความดี 
     5.5 ครู ผูบริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
     5.6 ครู ผูบริหาร และนักเรียน สอบไดธรรมศึกษาตรีเปนอยางนอย 
     5.7 บริหารจิต เจริญปญญา กอนการประชุมทุกครั้ง    
     5.8 มีพระมาสอนอยางสมํ่าเสมอ 
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แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธจากผลการแลกเปล่ียนเรียนรู 
1. ควรสงเสริม สนับสนุน การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและภาคีเครือขาย ไดแก บาน วัด  

โรงเรียน บุคคล หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. ควรบูรณาการโครงการ กิจกรรมตางๆ เขากับกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เชน โครงการโรงเรียน 

ปลอดขยะ โครงการเขาพรรษาพากันทําบุญ กิจกรรมวันแม  กิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันพระ โครงการอาหาร
กลางวันทานขาวไมหกไมเหลือ รูคุณคา เพ่ือปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี รูจักการ                       
รอคอย รับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย เอ้ือเฟอเผื่อแผ รูจักออม การชื่นชมความดี เปนตน  

3. ควรนําโครงการ กิจกรรมสูชุมชน เชน กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พรมหากษัตริย  
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน วัด ชุมชน สถานท่ีสาธารณะ ฯลฯ 

4. ควรปลูกฝง การดูแลรักษาทรัพยากร สิ่งแวดลอม และสมบัติของสวนรวม  
5. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการกตัญูรูคุณตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย บิดา มารดา บรรพบุรุษ 

และผูมีพระคุณ  
6. ผูบริหาร ครู บุคลากร ทําเปนแบบอยาง  

ปญหา อุปสรรค 
1. การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ในระดับโรงเรียนยังขาดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ เนื่องจาก 

ผูรับผิดชอบเดิมไดยายหรือเกษียณไปแลว  
2. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เนื่องจากผูบริหาร  

ครู โรงเรียนวิถีพุทธสวนใหญ เปนผูมารับตําแหนงใหม 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 1. จัดทําแนวการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 2. โรงเรียนควรแตงตั้งผูรับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ และจัดทําโครงการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหผูบริหาร  

ครู มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ 
3. โรงเรียนควรจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ และ 

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
4. โรงเรียนควรประสานความรวมมือกับเครือขายครูพระรวมพัฒนาในทองท่ีของตนเอง เพ่ือรวม 

ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
5. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสงเสริม พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ อยางเปนระบบ ใหสอดคลองทุกดาน และ 

ตอบสนอวตัวบงชี้ 29 ประการ 
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โครงการ  ประชุมเสริมสรางและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหาและความตองการ 

2. ภาคีเครือขายการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรับการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมการสรางเสริมและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนครูผูรับผิดชอบงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดรับความรู ความเขาใจในเรื่องงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เขาใจกระบวนการ
ทํางานของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถชวยเหลือหรือสงตอนักเรียน กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมนักเรียนกลุมปกติและกลุมพิเศษได  

กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน เพ่ือเปนงบประมาณในการพัฒนา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนแกนนําดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพ่ือพัฒนางานระบบดูแลในสถานศึกษา ใหตอเนื่องและเปนระบบมากยิ่งข้ึน และเพ่ือการคัดเลือกสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและครูเพ่ือรับรางวัลครูตนแบบการจัดการ
เรียนรูบูรณาการทักษะชีวิตตอไป 

 
 

ปญหา อุปสรรค 
 - ครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด ขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการเรื่องระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จึงทําใหการงานในดานนี้ยังไมตอเนื่อง 
 - เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโคโรนา – 19 ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการประชุมเปน
แบบ On site ได และการยากตอการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 - การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมินการทํางานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียน
สามารถขับเคลื่อนงานและพัฒนางานได 
 - การสงเสริมใหสถานศึกษาเขารวมสงคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ครูเพ่ือรับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต 
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กลยุทธที่ 2  การพัฒนาองคกรคุณภาพ 
โครงการ  พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลารทางการศึกษา ดานกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับ 

  การปฏิบัติราชการ และการรักษาวินัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาขาราชการครู ท่ีไดรับการบรรจุใหม มีความรูทางกฎหมายและระเบียบใน
ตําแหนงหนาท่ี และมีวินัย เพ่ือนําสูการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

2. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจในกฎหมายและระเบียบท่ี 
เก่ียวของกับตําแหนงหนาท่ีของตน และมีวินัยตอตนเองมากข้ึน 

3. เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ี 
ราชการ และลดอัตราการกระทําผิดวินัยราชการ 

4.เพ่ือประโยชนในการกําหนดนโยบาย พัฒนาและสงเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของขาราชการครู               
อันจะเปนแนวทางใหโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ เพ่ือใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดจัดประชุมผานระบบ Video 
Conference Program ZOOM  ในวันท่ี 3 กันยายน 2564 
 1. มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน 344 คน 

 2. การจัดทําแบบทดสอบกอนการอบรม มีผูผานเกณฑคะแนนเกิน 50% จํานวน.....151......คน 
 3. การจัดทําแบบทดสอบหลังการอบรม มีผูผานเกณฑคะแนนเกิน 50%  จํานวน.....344.....คน 
 4. สรุปประโยชนจากการอบรมมีการแสดงความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนจํานวน 159 ความคิดเห็น 
 5. สรุปการแสดงความความคิดเห็นท่ีเปนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน จํานวน 119 ความคิดเห็น 

ปญหา อุปสรรค 
 1. สัญญาณอินเตอรเน็ตของแตละพ้ืนท่ีมีความเสถียรท่ีแตกตางกัน บางท่ีไมเสถียรเลย 
 2. ระยะเวลาการใหความรูนอยเกินไป ไมจบสาระความรูของแตละเรื่อง 
 3. ระบบ Video conference program zoom มีความนาสนใจนอยกวาการบรรยายแบบปกติในหอง 

ประชุมเดียวกัน 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 1. ควรจัดอบรมอยางตอเนื่องทุกป  2. ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมใหมากข้ึน 
 3. ควรเพ่ิมกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับการอบรม โดยแยกเปนกลุมใหเหมาะสมกับความรู 

4. ควรเลือกชวงเวลาท่ีขาราชการครูสามารถเขารวมการอบรมได 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
             ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูความเขาใจรวมท้ังทราบแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตรชาติ 
การดําเนินงานของ สพฐ.และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

2. เพ่ือใหไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในการบริหารจัดการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรม วัฒนธรรมและคานิยม สรางขวัญ กําลังใจ และความสามัคคีแกบุคลากร 

3. เพ่ือติดตาม รับฟงปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประชุมปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรในสังกัดในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวรรณสิทธิ์ คําเพราะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เปนประธานการประชุมและมอบนโยบายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผูอํานวยการกลุม และ
บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทุกคน โดยการนําเสนอสภาพการปฏิบัติงาน                
ปญหา อุปสรรค การดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๓ พรอมเสนอแนวทางแกไขปญหาและวางแผนแนวทางการ
ปฏิบัติงานในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีหองประชุมคุรุมุกดา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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โครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
 2. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีจิตสํานึกแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประพฤติตนเปนพลเมืองดี
มีคุณธรรมจริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้ 
  วันท่ี  27  กรกฎาคม  2564 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโดยแบงความรับผิดชอบในการ
รวบรวมขอมูลตัวชี้วัด จัดทําคูมือการดําเนินงาน ลงมือปฏิบัติงานและจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของในแตละตัวชี้วัด 
โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบ ประชุมกลุมยอยในแตละชุดเพ่ือการดําเนินการใหเสร็จตามกําหนด และนําขอมูลข้ึน
เปดเผยในเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามกําหนดการประชุมดังนี้ 
  วันท่ี 7  มิถุนายน  2564 ประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี O1-O24 
  วันท่ี 9  มิถุนายน  2564 ประชุมคณะทํางานรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี O251-O43 
  วันท่ี  15  กรกฎาคม  2564 ประชุมบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เพ่ือประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานของตนเอง ในตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการและการแกไขปญหาการทุจริต 
  วันท่ี  16  กรกฎาคม  2564 ประชุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เพ่ือประเมินระดับการรับรูของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงาน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการ
ปรับปรุงระบบการทํางาน 
  วันท่ี  17  กรกฎาคม  2564 ถึงวันท่ี  15  สิงหาคม  2564 คณะทํางานท่ีรับผิดชอบรายตัวชี้วัด 
ตั้งแตตัวชี้วัดท่ี O1-O43 รวบรวมขอมูลข้ึนเว็บไซดของสพป.มุกดาหาร เพ่ือรับการตรวจประเมินจากคณะ
กรรมการฯ ในปงบประมาณ 2564 ตามปฏิทินการประเมินท่ีสพฐ.กําหนด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดดําเนินการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปพ.ศ. 2564 ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2564 ผลการดําเนินงาน เปนดังนี้ 

  1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดรับผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินระดับ A  
คะแนนรวม 86.62  

2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดรับเกียรติบัตรจากจังหวัด 
มุกดาหาร เกียรติบัตรเชิดชูเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ จังหวัดมุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ปญหา  อุปสรรค 

1. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏบิัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เทาท่ีควร เนื่องจากอยูในสถานการณโรคติดตอ (ไวรัสโควิด 2019) 

2.การจัดสรรงบประมาณมีความลาชา ทําใหปฏิทินการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 1.ควรปลูกฝงใหทุกคนในองคกรตระหนักวา เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน เปนเรื่องใกลตัวทุกคน 
ตองทํางานเพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนและสวนรวม 

3. ผลักดันใหทุกคนมีจิตสํานึกในเรื่องการตอตานการทุจริต และพัฒนาองคกร ใหมีวัฒนธรรมแหง 
การเห็นประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน สรางการรับรูผานสื่อและรูปแบบการอบรมตาง ๆ ท้ังใน
รูปการสัมมนา ฝกอบรม เปนตน 

 3. การกระตุนใหบุคลากรรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต  
 4. ควรยกตัวอยางกรณีศึกษาใหมากข้ึนเพ่ือใหเห็นภาพไดชัดเจนและลึกข้ึน 
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โครงการ  ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค   
         1. ตรวจสอบติดตามประเมิน การปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 50 โรง  
         2. ตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 5  โรงเรียน 
        3. ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสวนราชการ(ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี)  
    4. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และงานอ่ืนๆ ตามท่ีนโยบายและผูบังคับบัญชามอบหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดดําเนินการตามแผน 
การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2564 สามารถดําเนินการเปนไปตามแผนการตรวจสอบ  ตรวจสอบ 
ประเมินการปฏิบัติงานทางดานการเงินการบัญชีโรงเรียนในสงักัด แตเนื่องจาก บางชวงอยูในสถานการณ แพร
ระบาด ของไวรัสโคโรนา (โควิด 19)  โรงเรียนท่ีเปนหนวยรับตรวจ ไมไดเปดเรียนตามปกติ ทําให การบริหาร
งบประมาณ ไมเปนไปตามแผนการใชจายเงิน   
ปญหา/อุปสรรค 
           ในการตรวจสอบ ในชวงท่ี 2  จํานวน  โรงเรียนในสังกัด  25  โรงเรียน ไมสามารถ ออกตรวจสอบ
ภาคสนาม ลงพ้ืนท่ี ตามโรงเรียน ได เนื่องจาก สถานการณโควิด 19 กําลังแพรระบาด ทําใหการ ใช งบประมาณ 
ไมเปนไปตามแผนกําหนด  แต สามารถดําเนินการตามาเปาหมาย ท้ัง 25 โรง 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

     ควรจัดอบรมใหความรู ในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ในสถานศึกษา ในสังกัด ตอไป 
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โครงการ คัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู                    
           ข้ันวิกฤต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหไดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถตรงตามท่ีโรงเรียนตองการ 
     2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกชั้นเรียน 
     3.  ทดแทนตําแหนงวางสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต 
ผลการดําเนินงาน 
         1. ทําใหไดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ เพ่ือมาทดแทนสถานศึกษาท่ีขาดแคลนครู          
ข้ันวิกฤตในการจัดการเรียนการสอน 
         2. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูง 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา         
          ผูสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเปนครูรายเดือนแกไขปญหาสถานศึกษาขาดแคลนคร ู               
ข้ันวิกฤต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําป 2564 ผานเกณฑเปนจํานวนมาก
เชนกัน แตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมสามารถเรียกตัวผูสอบผานการคัดเลือกไดเนื่องจากมีตําแหนงวางนอย 
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โครงการ  สรรหาและบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

   การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหไดผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 
38 ค. (2) พนักงานราชการและลูกจางในสังกัด ท่ีมีความรูความสามารถตรงตามท่ีโรงเรียนตองการ 
     2. การดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว เปนตามหลักธรรมมาภิบาล สนองความตองการ
ของสถานศึกษา 
     3.  การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
ผลการดําเนินงาน 
         1. ทําใหไดผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรู ความสามารถ  
         2. การดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว เปนตามหลักธรรมาภิบาล สนองความตองการของ
หนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
         4. สรางขวัญกําลังใจใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
ขอเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา        
      การจัดสงเอกสารเพ่ือใชประกอบการยื่นคํารองขอยายของผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยังมีบางรายท่ีสงเอกสารไมครบตามองคประกอบท่ีแจงและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน
แลวขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ควรศึกษาหลักเกณฑองคประกอบตัวชี้วัดท่ีใชประกอบการ           
ยื่นเอกสารตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน 
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โครงการ  ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน 
            เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป 
วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือใหการบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ 
 2. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะทางการบริหารและการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง อันจะสงผลใหการบริหารจัด
การศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 4. เพ่ือพัฒนาทักษะความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 5. เพ่ือพัฒนาทักษะความรูภาษาอังกฤษ  

6. เพ่ือพัฒนาความเปนผูนําไปสูการเปนนักบริหารในยุค Thailand 4.0 ไดอยางสมบูรณ 
ผลการดําเนินงาน 
     1. ผูเขารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผู มีผลการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผาน จํานวน 9 ราย 
  2. ผูเขารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษา ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 9 ราย เปนผู มีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกาวหนาแกราชการ 
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โครงการ พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ 
            สถานศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค   
 1. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีอุดมการณและกระบวนทัศนของการเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
 2. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับตําแหนงรองผู อํานวยการ
สถานศึกษา 
 3. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีทักษะการพูดท่ีถูกตองและเหมาะสมกับตําแหนง 
 4. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารของสถานศึกษา 

5. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีภาวะผูนําทางวิชาการและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 6. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา สามารถทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
และความตองการของสถานศึกษา มีการนําหลักสูตรไปใช และประเมินผลการใชหลักสูตรไดอยางเปนระบบ 
 7. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถเปนนําการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและวัดผลประเมินผล
ตามหลักสูตรการสอนได 
 8. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถดําเนินการนิเทศภายในไดอยางหลากหลายสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 9. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถจัดทํานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียนและนํา
ผลการวิจัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได 
 10. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 11. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีทักษะความรูภาษาอังกฤษ (English Literacy) 
ผลการดําเนินงาน 
       1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการอบรมหนวยพัฒนาท่ี 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผานการอบรมพัฒนา จํานวน 309 คน 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีผานการอบรมการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 309 ราย เปนผูมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ 
ปญหา อุปสรรค 

 1. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาในครั้งนี้เปนการพัฒนาในรูปแบบออนไลน เนื่องจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดโรค ติด
เชื้อโควิด 2019 (COVID - 19) จึงทําใหการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ในบางระยะเปนไปคอนขางลําบาก 
 2. เปนการอบรมพัฒนาแบบออนไลนซ่ึงเปนเรื่องใหมท่ีมีการนําเทคโนโลยีรูปแบบใหมมานําเสนอเปนสื่อ 

ในการอบรมพัฒนา เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการยังขาดความรู ความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเทคโนโลยี
ดังกลาว 

 3. หนวยท่ีใชเปนหนวยพัฒนายังขาดเครื่องมือ/อุปกรณ การสื่อสาร ท่ีใชสําหรับการจัดอบรมพัฒนาฯ   
ทันสมัย 
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 4. การจัดอบรมแบบออนไลนใชบุคลากรในจัดอบรมพัฒนาคอนขางมากทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณมาก
เกินความจําเปน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
1. ควรสรรหาบุคลากรทางท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ในดานเทคโนโลยีการจัดอบรมพัฒนา 

แบบออนไลนใหพรอม 
 2. ควรจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยจัดอบรมพัฒนาใหเพียงพอ 
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กลยุทธที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการงบประมาณ 
           รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค   
          1. เพ่ือจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับสถานศึกษาในสังกัด  
 2. เพ่ือขอรับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 ใหกับสถานศึกษา               
ในสังกัด กรณีประสบภัยธรรมชาติ 
 3. เพ่ือกํากับ ติดตาม และรายงานผลการบรหิารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
ผลการดําเนินงาน 

 1.การจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถดําเนินการจัดตั้งงบประมาณใหกับ
สถานศึกษาในสังกัด  ไดครบตามกรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และเปนไปตามความตองการ จําเปน และขาดแคลน ของสถานศึกษา ซ่ึงการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณไดแตงตั้ง
คณะกรรมการ ประกอบดวย ผอ.สพป., รอง ผอ.สพท., ผูแทนกลุมเครือขายโรงเรียน และผูแทนผูบริหาร
สถานศึกษาแยกตามขนาดโรงเรียน รวมเปนคณะกรรมการในการทําหนาท่ีพิจารณาจัดเรียงลําดับความสําคัญคํา
ขอตั้งงบประมาณใหเปนไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณและเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และ
สถานศึกษาไดการจัดสรรงบประมาณดานครุภัณฑ และสิ่งกอสราง สามารถพัฒนาการศึกษาอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล  ยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบท แผนพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามุกดาหาร
โดยพิจารณาจัดงบประมาณใหกับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 
 1. โรงเรียนท่ัวไป จํานวน 186 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 โรงเรียน 
 3. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล จํานวน 52 โรงเรียน 
      2. การตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติและจัดทําคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือชวยเหลือโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดดําเนินการออกตรวจสอบความเสียหายของ
อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน ท่ีไดรับความเสียหายจากการเกิดภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนใน
สังกัด จํานวน 10 ครั้ง มีโรงเรียนไดรับความเสียหายท้ังหมด 23 โรงเรียน และไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายในการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ใหมีความม่ันคง แข็งแรง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามปกติ และเกิด
ความปลอดภัยแกนักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียนครบทุกแหง จํานวน 23 โรงเรียน  

3. สถานศึกษาไดรับการจัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง รอยละ 100 
          4. สถานศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากการเกิดภยัธรรมชาติ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรม
และประสบภัยธรรมชาติรอยละ 100 



 

          รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี2564        หนา้ 44 

 

          5. สถานศึกษาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง รายงานผลการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ไดครบถวน                  
รอยละ 100 

6. สถานศึกษาไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจําเปนขาดแคลน และครอบคลุมทุกแหง 
ตามกรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 
           7. สถานศึกษาไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและมีอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนได
ตามปกติ 
          8. สถานศึกษาสามารถดําเนินการเบิกจายงบประมาณไดทันตามกําหนดระยะเวลา 
ปญหา อุปสรรค 
 เนื่องจากเกิดสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สงผลใหไมสามารถ
ดําเนินการตามโครงการในกิจกรรมการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดปรับเปลี่ยนวิธีการกํากับติดตามรายงาน
ผลการดําเนินงาน โดยใหสถานศึกษารายงานขอมูลผานระบบ e-budget เปนรายไตรมาส จํานวน 4 ไตรมาส เพ่ือ
เปนการติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานของสถานศึกษา แทนการออกกํากับติดตามการบริหารจัดการ
งบประมาณจากสถานท่ีจริง 
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566              
งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของสถานศึกษาในสังกัด ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแก
สถานศึกษาใหมากยิ่งข้ึน จึงมีแนวทางท่ีจะพัฒนาใหความรูแกครูผูรับผิดชอบในการจัดตั้งงบประมาณดังกลาว  
โดยการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือทําความเขาใจ
แนวทางการปฏิบัติ ท่ี ถูกตองใหแกผูรับผิดชอบ เม่ือไดรับการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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โครงการ  พัฒนาการนิเทศการศึกษา 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือนิเทศและสงเสริมสถานศึกษาใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาทางไกล  ในชวงสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบหรือแนวทางจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ระลอกใหม 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการหรือเทคนิควิธีการนิเทศ และเครื่องมือนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหคุณภาพ 

4. เพ่ือสงเสริมสถานศึกษาและเครือขายใหมีรูปแบบท่ีเปนเลิศในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ระลอกใหม 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาผูนิเทศและรูปแบบการนิเทศ 
ศึกษานิเทศกทุกคนมีรูปแบบวิธีการ รวมถึงเครื่องมือเพ่ือใชในการนิเทศติดตาม และแบบบันทึกการนิเทศ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรูปแบบในการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูรวมถึงพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีทักษะและรูปแบบการนิเทศ 
    กิจกรรมท่ี 2  จัดทํานวัตกรรมการการจัดการเรียนการสอน รูปแบบแนวทางการเรียนการสอน
ทางไกล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในชวง
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาครบทุกกลุมสาระหลักรวมถึงในระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือครูผูสอนใน
สังกัดสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค รวมถึงใน
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไมครบชั้นไมครบวิชาเอก สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได  ซ่ึงจากการ
จัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอนนี้ไดรับความสนใจจากครูในสังกัดเปนอยางยิ่ง 
    กิจกรรมท่ี 3  ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอนทางไกล 
           กิจกรรมการนิเทศ 100% รูปแบบออนไลน เปนการดําเนินงานดวยความรวมมือระหวางศึกษานิเทศก 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการเครือขายท่ีไดรับมอบหมาย นิเทศการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียน
โดยการนิเทศจะนิเทศสลับเครือขายเพ่ือใหครบท้ัง 19 ขาย ครูผูวิชาการและศึกษานิเทศกจะนิเทศการสอนของ
ครูผูสอนท่ีไดรับการเสนอชื่อเพ่ือรับการนิเทศในชั้นเรียนนั้นๆ โดยจะสังเกตการสอนรูปแบบ online กอนการ
สังเกตการณจัดการเรียนรู ผูนิเทศจะประสานผูรับการนิเทศใหสงแผนการจัดการเรียนรูหนาเดียวใหผูนิเทศกอน
แลวนัดหมายเวลาในการนิเทศโดยใชเวลาในการนิเทศ 1 ชั่วโมง แลวนํามาสะทอนผลรวมกันในภาคบาย ในสวน
ผูบริหารจะนิเทศในดานการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีไดรับมอบหมายในเครือขายนั้นๆ โดยนัดหมายเวลาใน
การนิเทศ และรวมสะทอนผลการบริหารจัดการในชวงบาย  ซ่ึงจะมีการแบงหองสะทอนผลเปนหองยอยระหวาง
เครือขายท่ีนิเทศและเครือขายท่ีรับการนิเทศจะไดแลกเปลี่ยนกัน ภายหลังการสะทอนผลจะเปนการมอบเกียรติ
บัตรโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET,  NT สูงตอเนื่อง   
ปญหาอุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณในการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบให 
โรงเรียนในสังกัดไมสามารถเปดการจัดการเรียนรู ON SITE  ได  ทําใหการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชรูปแบบ ONLINE  ผาน Application ตางๆ เชน Meet  หรือ 
Zoom ซ่ึงบางครั้งพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกบางจุด สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรสงผลให
บางครั้งการสื่อสารไมชัดเจน   
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ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 - การปรับรูปแบบแนวทางในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในชวงสถานการณ 

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยใชรูปแบบออนไลน  
 -สรางเครือขายในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลนรวมกันเพ่ือ 
คุณภาพการศึกษา 
 - ควรมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในแตละกลุมสาระอยางตอเนื่อง  
 -ควรมีงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรมใหคณะทํางาน 
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โครงการ  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค   

1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารใหมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียนในกลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวา รอยละ 3                 
3  เพ่ือพัฒนา/สรางรูปแบบการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก เพ่ือสามารถพัฒนาและขับเคลื่อน 

การศึกษาใหมีคุณภาพ 
  4 เพ่ือพัฒนาสงเสริมสนับสนุนกระบวนทัศนการจัดการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนใหมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพใหบรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและจุดเนน สพฐ. 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนท่ี 1/2564 ในสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 
 การนิเทศเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียนท่ี 1/ 2564 ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019  ( COVID-19 ) เปนการนิเทศเพ่ือเปนการเสริมแรง แนะนํารวมถึงใหกําลังใจผูบริหารโรงเรียนและ
ครูในการเปดภาคเรียนท่ี 1/2564 ในเรื่องมาตรการในการปองกันและควบคุมโรค ซ่ึงโรงเรียนตองมีมาตรการใน
การท่ีรัดกุมในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสตามประกาศของ สบค.จังหวัด และตาม Thai Stop Covid 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการระบาดในโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
     

   กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมกับกลุมงาน 
 การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารวมกับกลุมงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกรวมท้ังเปนโอกาสในการพบปะชี้แจงแนวปฏิบัติและ
ภารกิจสําคัญในแตละกลุมงาน รวมถึงประเด็นท่ีผูบริหารสถานศึกษาหรือครูผูสอนมีขอซักถามก็จะไดรับทราบ
รวมกัน ซ่ึงผลตอบรับท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนสะทอนคิดโรงเรียนอยากใหมีการนิเทศในรูปแบบรวมกับกลุมงานทุก
ภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี 3 การนิเทศ 100 % ในชวง
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สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบออนไลน 

 การนิเทศ 100% ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบ online เปนการ
นิเทศโดยคณะศึกษานิเทศกรวมกับผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงเปนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี ผลจากการนิเทศรูปแบบนี้ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษามีโอกาสไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูกันทําใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีรวมกันใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงการจัดการเรียนรู 
ปญหา อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณในการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบให 
โรงเรียนในสังกัดไมสามารถเปดการจัดการเรียนรู ON SITE  ได  ทําใหการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชรูปแบบ ONLINE  ผาน Application ตางๆ เชน Meet  หรือ 
Zoom ซ่ึงบางครั้งพ้ืนท่ีโรงเรียนท่ีไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกบางจุด สัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียรสงผลให
บางครั้งการสื่อสารไมชัดเจน   
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

 - การปรับรูปแบบแนวทางในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในชวงสถานการณ 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยใชรูปแบบออนไลน  
 -สรางเครือขายในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลนรวมกันเพ่ือ 
คุณภาพการศึกษา 
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือส่ือสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินและการ 
            ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม (กิจกรรมการตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีเชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบ                  
            การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา) 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและ 
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตามแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม  

2. เพ่ือนิเทศ กํากับ ดูแล และติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายไดรับการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา 

2. โรงเรียนกลุมกลุมเปาหมาย ไดรับการชี้แนะ คําแนะนําในดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีรายงานการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเชิงประเมิน 
เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีบริบทการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน เพ่ือเปนขอมูล
ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
ปญหา อุปสรรค 

 เนื่องจากอยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหสถานศึกษา 
ดําเนินการจัดการเรียนเรียนสอน  และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไมสามารถดําเนินการ                  
ไดสะดวก 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองในศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียนและเปนปจจุบันสอดคลองกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐและทองถ่ิน 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีใชทักษะ
กระบวนการคิด ท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานสื่อการเรียนรูแบบผสมผสานผานชองทาง
ท่ีหลากหลายและเกิดชุมชนแหงการเรียนรู 
 3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ  
ผลการดําเนินงาน 

     กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสูการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
               1.การทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2564 พบวา ผูบริหารสถานศึกษา  
ครูวิชาการ ครูผูสอน และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด จํานวน 243 โรงเรียนเขารวมประชุม

ออนไลน และนําความรูความเขาใจไปทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับองคประกอบตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระ

การเรียนรู คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และการจัดทํากรอบสาระการเรียนรูทองถ่ิน ปการศึกษา 2564 พบวา โรงเรียนในสังกัด จํานวน 243 โรงเรียน  
มีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีองคประกอบของหลักสูตรครบตามท่ี
กําหนด มีคุณภาพพรอมนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปการศึกษา 2564  
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กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาครูผูสอนใหจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ใชทักษะกระบวนการคิดท่ี
เนนใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ผานส่ือการเรียนรูแบบผสมผสานผานชองทางท่ีหลากหลาย   

โรงเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย จํานวน 10 โรงเรียน มีครูผูสอนเขารวมโครงการจํานวน 75 คน  
มีนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 999 คน พบวา ครูผูสอน0จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู 
สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ตามบริบทของพ้ืนท่ีและผูเรียน 
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ปญหา อุปสรรค 
       1) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหสถานศึกษา
ตองปดสถานศึกษา แตไมหยุดการเรียนการสอน ทําใหการสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
ไดไมเต็มท่ี 

2) ครูผูสอนขาดทักษะการใชสื่อออนไลนและการนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนรู  
3) ปญหาดานผูความพรอมของผูเรียน วิธีการเรียนรูของนักเรียน การลงมือปฏิบตัิกิจกรรม  

4) อุปกรณคอมพิวเตอร โทรทัศน สัญญาณ Internet ไมเพียงพอ สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ไมเปนไปตามแผนการเรียนรูท่ีกําหนดไว 
5) ผูปกครองบางคนไมมีเวลาและมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูของบุตรหลาน ดวย 

ปจจัยดานอุปกรณ ความพรอมดานเนื้อหาความรู และความตระหนักในการเรียนของบุตรหลาน 
6) ในบางกลุมสาระการเรียนรูมีครูประจําวิชาเพียงคนเดียว ทําใหบางกิจกรรมขาดความตอเนื่อง 

ในการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรมีแผนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางวิชาและพัฒนานวัตกรรมใน 

การขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะจุดเนนอานออกเขียน

ได คิดเลขเปน 3Rs และพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะ 8cs ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยออกแบบการจัดการเรียนรูผานรูปแบบการสอน 5 ON ไดแก 1) Onsite  2) On air 

3)Online 4)On Demand 5) On hand  

2. ครูผูสอนจําเปนตองมีทักษะการใชสื่อสังคมออนไลน การใช ICT และนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัด 

การเรียนรู ในกรณีท่ีครูผูสอนขาดทักษะเหลานี้ควรขอความชวยเหลือจากครูผูสอนคอมพิวเตอรหรือนักเรียนท่ีมี
ความถนัดในดานสื่อ ICT เพ่ือจะไดนําสื่อใชไดอยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

3. ครูควรศึกษาคลิปวิดีโอ/สื่อออนไลนจากแหลงตาง ๆ ใหเขาใจกอนจะทําการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ใหกับนักเรียน เพ่ือความพรอมและความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู เปนแนวทางในการจัดการเรียนรู 
ท่ีแกปญหาผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และเบื่อหนายตอการเรียน นักเรียนจะไดรับการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนประสบการณการเรียนตามศักยภาพรายบุคคล 

4. ควรมีการประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจในการ 

สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนในการดูแลของตนเองไดรับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเอง 
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โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือส่ือสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน                   
             และประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพและนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องตามแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม  

2. เพ่ือสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีขอมูลสารเทศเพ่ือดําเนินการสังเคราะหรายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR รอยละ 85 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีรายงานสรุปผลการสังเคราะหรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี2564        หนา้ 54 

 

กลยุทธที ่4 การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

โครงการ  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูคัดกรองและพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม 
วัตถุประสงค   
          1. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถเปนผูคัดกรองเด็กพิเศษเรียนรวมได 
 2. พัฒนาพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ท่ีไดประจําการสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดประชุมวางแผน รวมคณะวิทยากร ศูนยการศึกษา 
พิเศษและคณะศึกษานิเทศก จํานวน 15 คน ท่ีหองประชุมรวมใจ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร 
วันท่ี 5 มีนาคม 2564 ผลคณะวิทยากรรับดูแลดานเนื้อหา และสถานท่ี มอบศึกษานิเทศก เปนวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ประจํากลุม 

 วันท่ี 3 เมษายน 2564 อบรมครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวม หองประชุมรวมใจ ศูนยการศึกษาพิเศษ 
ประจําจังหวัดมุกดาหาร มีผูเขารวมการอบรม 73 คน วิทยากรและคณะทํางาน 30 คน การอบรมอยูในชวงการ
แพรระบาด COVID19 มีการปองกันและปฏิบัติมาตรการตามประกาศ จังหวัดมุกดาหาร มีความมือจากทุกฝาย 
บรรลุผล การประเมินผล ผาน Google from ผูเขาอบรม ประทับใจและประสงคใหจัดอบรมอยางตอเนื่อง                
เพ่ือ Re Skill & Up Skill  

 วันท่ี 7 และ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยากร และศึกษานิเทศก เปดรับสมัคร ครู ผูสนใจ สมัครเขารับ 
การพัฒนาเปนผูคัดกรอง ผาน Google from และหนังสือราชการแจงสถานศึกษา มีผูสนใจสมัครกวา 300 คน 
คณะวิทยากรรับไดเพียง 100 คน โดยใชเกณฑ สถานศึกษาท่ีมีเด็กพิการ สถานศึกษามีผูคัดกรองนอย หรือยังไม
เคยมีผูคัดกรอง สถานศึกษาท่ีเคยมีผูคัดกรองแตยายหรือบรรจุปนไมไดประจําสถานศึกษานั้น ประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการพัฒนา และแจงนัดหมายการพัฒนา ณ หองประชุมรวมใจ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
มุกดาหาร การพัฒนาแบงเปนกลุมทํางาน คณะอําเภอเพ่ือสรางเครือขายการทํางาน มีการทดสอบอยางเขมงวด 
ในวันท่ี 8 เมษายน 2564  ทานผูตรวจราชการเขต 11 เขาใหกําลังใจ โดยมิไดแจงลวงหนา พรอมกลาวชื่นชม และ
ขอลงนามใน ใบวุฒิบัตร ของผูผานการพัฒนาในรอบนี้ ผลการดําเนินงานบรรลุผล ผูพัฒนาประสงครับการพัฒนา
ดานอ่ืนเพ่ิมเติม ประเด็นผูสมัครอีก 200 คน ท่ียังไมรับการพัฒนา คือ สวนการท่ี ผูจัดมีความหวงใยยิ่ง 
            1. ครูและผูบริหาร สนใจสมัครเขาพัฒนาจํานวน 300 คน สามารถพัฒนาได 100 คน ผูเขารับการ
พัฒนาทุกคนผานการพัฒนา อยางดียิ่ง 
            2. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ไดรับการปฐมนิเทศ และพัฒนาความรูประกอบการปฏิบัติงานไดถูกตอง ตรงตาม
วัตถุประสงคทางราชการ จํานวน 73 คน 

วิดิทัศน ประกอบการสรุปการพัฒนาครู พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ชองทาง Youtube                                
ผาน  https://youtu.be/-Tk22Nh6LfI 
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              เอกสารประกอบการอบรม 
ปญหา อุปสรรค 
 ดานทรัพยากร สถานท่ีจัดอบรมพัฒนา รองรับผูอบรม ท่ีมากกวา ๑๐๐ คน ในชวง COVID19 มีจํากัด ใน
การบริหารจัดการ 
 ดานกฎหมาย ระเบียบ การดําเนินดานการจัดซ้ือจัดจาง ในบางรายการท่ีตองระมัดระวัง ในวัสดุบางอยาง
ตองใชดวนหนางานจริง จะมีผลใหการดําเนินงานเรียบรื่น 
 ดานสถานการณแพรระบาด การรวมคน มีคาวมเสี่ยงตอโรค 
 ดานปจจัยภายนอก การเดินทางมารวมงานของครูตางอําเภอ การเดินทาง การจัดหาท่ีพัก 
 ดานปญหาเฉพาะหนา ผูตรวจราชการภาค 11 เขาเยี่ยมโดยไมนัดหมาย  
ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 

การบริหารจัดการหองประชุมท่ีเหมาะสม  ความชํานาญการดานกฎระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง ความ 
รวมมือในการบริหารการควบคุมโรคระบาดจาก สสจ.มุกดาหาร จํานวนทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับความตองการของ
ผูสมัครเขารับการพัฒนา 
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โครงการ  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                          
            ปการศึกษา 2564 
วัตถุประสงค 
          เพ่ือสงเสริมนักเรียนและสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางตอเนื่อง  และใหโรงเรียนมีแนว

ทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนสูความเปนเลิศทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานการคัดเลือก และยกยอง

เชิดชูเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกนักเรียนและสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเดน 

ผลการดําเนินงาน 
 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ปการศึกษา 2563 ด.ญ.พัชราภร  ทาศรีภู นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รร.บานชะโนด 2 ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา                  
ขนาดกลาง 

      
  

วันท่ี 10 มีนาคม 2564  นายขวัญเรือน  แสบงบาล  ผอ.สพป. ยโสธร เขต 1  ประธานกรรมการประเมิน
นักเรียน  ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  และ คณะ  ไดทําการประเมินคัดเลือก ด.ญ.พัชราภร  ทาศรีภู นักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานชะโนด 2  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 
 

 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
             ควรใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานการคัดเลือกใหแกโรงเรียนในสังกัด และควรสราง
แรงจูงใจใหแกผูไดรับรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑมาตรฐาน
การคัดเลือก 
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สวนที่  4 ปญหา/ขอเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ            
จากการดําเนินงานการขับเคลื่อนกลยุทธตามนโยบายและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 การบริหารจัดการในรอบปท่ีผานมา พบวา 

 ปญหาและอุปสรรค 
 1..สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
 2. การอนุมัติงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลาชา ทําใหเกิดปญหาในการ
บริหารงบประมาณ  
 3.ภาระงานซํ้าซอนและสวนใหญเปนงานในดานเอกสารเชิงปริมาณมากวาเชิงคุณภาพ 
 4.การกํากับติดตามไมเปนไปอยางตอเนื่อง เพราะมีภาระงานมากข้ึน และมีกิจกรรมท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดเพ่ิมข้ึน 
 5.ศักยภาพของแตละโรงเรียนแตกตางกัน และขาดความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย 
 6.สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

 ขอเสนอแนะและคาดหวัง 
 1.การพัฒนาครูตองเปนไปตามความตองการ สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพ่ือใหเกิดความคุมคา 
 2.การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล จะใชแนวปฏิบัติหลักกฎหมาย เพ่ือสรางความเปนธรรม 
ความโปรงใส ตรวจสอบได 
 3.เนนการปฏิบัติงานในรูปแบบเครือขาย ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวน 
 4.เนนการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการกําหนดนโยบายและกิจกรรม เพ่ือลดคาใชจายและ
ระยะเวลาในการเดินทาง 

 แนวทางการพัฒนา 
 1.การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผานสื่อเทคโนโลยี  
เขามาจัดการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 2.การประชุมสัมมนา อบรม ดวยระบบออนไลนผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงและเรียนรู                 
ไดตลอดเวลา 
 3.วางแผนกิจกรรมภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และจัดทําปฏิทิน
ของแตละกลุมงานเพ่ือลดความซํ้าซอนในการดําเนินกิจกรรม 
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดรับเกียรติบัตร 
ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดดเดน 
และ เกียรติบัตรยกยองเชิดชูเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ จังหวัดมกุดาหาร  
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

(Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

1.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร       ประธานคณะกรรมการ 
2.นายเอกราช พรหมพิบูลย ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ 
3.นางสุภาภรณ กัลยารัตน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน  กรรมการ 
4.นางปยะมาศ ขวานคร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
5.นายเผย  สุพรรณโมก  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กรรมการ 
6.นายสุริยัน ทรัพยผล  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา กรรมการ 
7.นายเศกสรรค  ปญญาแกว กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา  กรรมการ 
8.นายเพ็ญสมัย แกวตา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ 
9.ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
  

ประธานกลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา 

 

 

ที่ ช่ือเครือข่าย ประธานเครือข่าย โรงเรียน หมายเลขโทรศพัท ์

1 แกว้มุกดาหาร นายประยูร บุญประสพ บา้นสม้ป่อย”รอดนุกูล 0813202423 

2 คาํอาฮวน ดงเยน็พฒันศึกษา นายโอนดั  เพชรเวช บา้นเหล่าคราม 0818729950 

3 ไตรมิตรนวพฒัน ์ นายประศกัด์ิชยั ปู่ทา บา้นเหล่าป่าเป้ด 0983251525 

4 สะพานมิตรภาพ นายสมบตั ิ นาจาน บา้นหนองหอยป่าหวาย 0898634355 

5 เมืองนํ้าทิพย ์ นางเอ้ือมกาญจน ์จนัทพนัธ ์ ไตรมิตรวิทยาคม 0872332579 

6 คาํชะอี คาํบก ว่าที่ ร.ท.ธงชยั ถิตยฉ์าย บา้นกลาง 0810612295 

7 คาํชะอีกา้วหนา้ นายทกัษิณ  คนซ่ือ บา้นเหล่า 0862276642 

8 คาํชะอีศึกษาพฒัน ์ นายประยุทธ  ศรีเสน บา้นหนองบง 0862261641 

9 ดอนตาล นายทวี  ซามงค ์ ชุมชนดอนตาล 0810678533 

10 ภูสระดอกบวั นายวิบูลย ์ ราชอุดม บา้นบาก2 0810537504 

11 ภูผาเทิบพฒันา นายพลพกัษ ์ คนหาญ บา้นเหล่าหมี 0845562510 

12 คาํสรอ้ย นาอุดม นายกานต ์ นกัลาํ บา้นคาํสรอ้ย 0819742461 

13 ธารบงัอ่ี นายสมชาย  อุตสาหะ ป่งแดงวิทยาคม 0819740556 

14 ร่มกกชยัพฒันา นายสุเพศ  ยุติพนัธ ์ บา้นหนองแวงนอ้ย 0810636856 

15 ดงหลวง นายไพฑูรย ์ ศรีหล่ิง บา้นดงหลวง 0897101378 

16 ดงหลวงตอนบน นายทองสม  สมลบั บา้นสานแว ้ 0836666292 

17 เมืองหนองสูง นายเศรษฐชาต ิ ชาวนัดี บา้นง้ิว 0818727143 

18 คีรีวงศึกษา นายบรรดิฐ แกว้ศรนีวม บา้นนาตะแบง2 0806140239 

19 หวา้นใหญ่ ว่าที่ ร.ต.ปรีดา กอ้งเสียง บา้นชะโนด1 0819544432 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

Mukdahan Primary Educational Service Area Office 
เลขท่ี   17    ถนนวิวิธสุรการ   อําเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

รหัสไปรษณีย  4 9 0 0 0   โทรศัพท 0-4261-1532 โทรสาร  0-4261-3040                                  
Website  http://www.mdh.go.th 

 
ท่ี    หมายเลขโทรศัพทกลุมงาน    หมายเลขภายใน 
1    หนาหอง ผอ.สพป.มุกดาหาร    0-4261-1532 ตอ 20 
2    กลุมอํานวยการ      0-4261-1532 ตอ 13 
3    กลุมบริหารงานบุคคล     0-4261-1532 ตอ 18 
4    กลุมนโยบายและแผน     0-4261-1532 ตอ 15 
5    กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   0-4261-1532 ตอ 11 
6    กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา    0-4261-1532 ตอ 12 
7    กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  0-4261-1532 ตอ 25 
 

รายช่ือและเบอรโทรศัพทผูบริหาร  
ท่ี ช่ือ – สกุล   ตําแหนง     หมายเลขโทรศัพท 
1 นายวรรณสิทธิ์  คําเพราะ ผอ.สพป.มุกดาหาร    0895842268 
2 นายประภาส ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร    0960753165 
3 นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร    0857460318 
4 นายมนตรี  ลาดนาเลา  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร    0650972195 
5 นายพิเชษฐ มหาวงศ  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร    0866342853 

 
รายช่ือและเบอรโทรศัพทผูอํานวยการกลุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล   ตําแหนง        หมายเลขโทรศัพท 
1 นางสุพัตรา  พรมรักษา  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ     0869105585 
2 นายนิพนธ  ศรีลาศักดิ์  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล     0913478639 
3 นางวิหาญ พละพร  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   0813895400 
     และรักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา 

4 นายสายันต ผาดโผน  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   0981035325 
5 นายประสพสุข จันเต็ม  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน    0898629872 
6 นางสาวอมรรัตน กนกตระกูล รก.ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน                    0918617031 
7 นางมิตรภูไทย หงษเวียง  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพฒันาครูและ                 0616958860 
      บุคลการทางการศึกษา         
8 นายอภิชาติ  เสี้ยงล้ํา  ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี   0945247809 
9 นางสาวสุลักขณา รักษา  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  0872282085 
      เทคโนโลยี สารสนเทศทางการสื่อสาร 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

ที ่  222 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                   
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

………………………………………….  
ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ                  
ขององค์กรสู่ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ นั้น   

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนินงำน                  
และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ต่อสำธำรณชนทรำบ ประกอบด้วย 

คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.  นำยวรรณสิทธิ์  ค ำเพรำะ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
2.  นำยณรงค์  โล่ห์ค ำ           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

     3.  นำยประภำส  ไชยมี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 4. นำงวรกัญญำพิไล แกระหัน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
     5.  นำยมนตรี  ลำดนำเลำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ปัญหำอุปสรรค ก ำหนดกรอบกิจกรรม วิเครำะห์ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 คณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
   1.  นำยประภำส  ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    ประธำน 

   2.  นำงวรกัญญำพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    รองประธำน 
       3.  นำยมนตรี  ลำดนำเลำ รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    รองประธำน   
   4.  นำงวิหำญ พละพร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ คณะท ำงำน 
     ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ 

5.  นำยนิพนธ์ ศรีลำศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน 
6.  นำงสุพัตรำ พรมรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
7.  นำยสำยันต์ ผำดโผน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน 
8.  นำยประสพสุข จันเต็ม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  คณะท ำงำน 

/9. นำยอภิชำติ... 
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9. นำยอภิชำติ  เสียงล้ ำ  นิติกร ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   คณะท ำงำน 
10. นำงมิตรภูไทย หงษ์เวียง นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
11. นำงสำวสุลักขณำ รักษำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่  

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร     คณะท ำงำน 

12. นำงฉวีวรรณ มีสต ิ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
13.  นำยถำวร  บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์  ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
14. นำงกรรณิกำร์  บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
15. นำงก่ิงแก้ว  ภูทองเงิน ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
16.นำงเณริศรำ ว่องไว  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
17. นำงทองพูล  งำมข ำ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
18. นำยคมกริช  ไชยทองศรี ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
19. นำงศิริกำญจนำรัตน์ พละศึก ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
20. นำงพิมสุภำงค์ นำมบุตร ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
21. นำงสำวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
22. นำยจีรศักดิ์ ยำโน  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
23.นำยพิทักษ์ชำติ สุวรรณไตรย์ ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
24. นำงสำวอรพร คนสนิท ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
25.นำยชยำ ภำคภูม ิ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
26.นำงสำวนิศรำ แสงทอง ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
27.นำยยิ่งศักดิ์ วรโยธำ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
28.นำยอดิศร ก้อนค ำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร   คณะท ำงำน 
29.นำงสำวปัญญำพร ธิพรพันธ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.มุกดำหำร   คณะท ำงำน 
30. นำงสำวทองม้วน สุทธิคุณ นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
31. นำงสำวจิตรำภรณ์ ทองศิริ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
32. นำงปำลิดำ ค ำพิชิต  นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
33. นำงสำวกิ่งปวีณ์ ทิวำพัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
34. นำงสำววิไลพร ยืนยั่ง นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
35.  นำงดวงฤดี เผ่ำภูไทย นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
36. นำยชูกิจ พำพันธ์              นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
37. นำยรุ่งเรือง อำจหำญ         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
38. นำยรำเชนทร์ มหำนิล        นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
39. นำงปำริชำติ รอบคอบ        นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
40. นำงทวินันท์ ไชยมำโย        นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
41. นำงสำวพรรมณี นำโสก นักทรัพยำกรบุคคล ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
42. นำงสำวศุภสุตำ พุทธเจริญ นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
43. นำงสุรีพร ที่ดี  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
44. นำงปำริชำติ  พันพั่ว เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 

/45.นำงสำวฐิตำรีย์... 
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45. นำงสำวฐิตำรีย์ รชัอินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   คณะท ำงำน 
46 นำงสำวณัฐนันท์ มำนิตย์ นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ คณะท ำงำน 
47. นำยพงศ์เศรษฐ ห้วยทรำย ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร    คณะท ำงำน 
48. นำยประสิทธิ์  สุยอย ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร     คณะท ำงำน 
49. นำยภูมิชัย  มหำวงศ ์ ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร    คณะท ำงำน 
50. นำงนีรนำท ห้วยทรำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
51. นำงสำวอมรรัตน์  กนกตระกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

52. นำงสำวสุจิตรำ  ไตรยวงค ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
53. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ด ำเนินกำรจัดประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน  และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  วิเครำะห์ข้อมูล ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินงำน ตำมเป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ และผลงำนที่น่ำภำคภูมิใจในรอบปีที่ผ่ำนมำ พร้อมภำพกิจกรรม
ประกอบในเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ออกแบบจัดท ำรูปเล่มเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕64  พร้อมเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
 1.   นำงวรกัญญำพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    ประธำน 
 2.   นำยสำยันต์  ผำดโผน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ รองประธำน 
 3.   นำงดวงฤดี เผ่ำภูไทย  นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 4.   นำงดำวสวรรค์ สำรีแผลง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ช ำนำญงำน  กรรมกำร
 5.   นำงสำวทองม้วน  สุทธิคุณ นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 6.   นำงสำวสุจิตรำ  ไตรยวงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 7.   นำงสำวภัทฐรำพร  บุญสะอำด ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 8.  นำงสำวศิริพรรณ โพธิ์แฉล้ม ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
  

 
 
 
 

 



คณะทํางาน 

 ท่ีปรึกษา 
 1.นายวรรณสิทธิ์  คําเพราะ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.นายประภาส ไชยมี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 3.นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4.นายมนตรี  ลาดนาเลา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 5.นายพิเชษฐ มหาวงศ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 ผูสนับสนุนขอมูล / รูปภาพกิจกรรม 
  ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  และ บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
  งานประชาสัมพันธ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียนในสังกัด 

 คณะผูจัดทํา 
  1. นายประภาส ไชยมี  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  3. นางสาวอมรรัตน กนกตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
  4. นายชูกิจ  พาพันธ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
  5. นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
  6. นายรุงเรือง  อาจหาญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
  7. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
  8. นายราเชนทร มหานิล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 9. นายเชษฐกิตติ แดงอาจ  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
 10. นายพงศเศรษฐ หวยทราย ลูกจาง สพป.มุกดาหาร 
  

 รวบรวม เรียบเรียง รูปเลม 
 1. นางสาวอมรรัตน กนกตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
 2. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
 3. นายเชษฐกิตติ แดงอาจ  เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
 

 

 

 

 



สพป.มุกดาหาร

www.mdh.go.th

สาํนกังานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

042611532 17 ถนนวิวิธสุรการ  ตาํบลมุกดาหาร

042613040 อาํเภอเมืองมุกดาหาร  จงัหวดัมุกดาหาร 49000

กลุ่มงานติดตามประเมินผล และรายงาน

กลุ่มนโยบายและแผน
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