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ค าน า  
 

 คู่มือสารสนเทศ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสารสนเทศในการออกแบบ วางแผนติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยการรวบรวม ข้อมูลพ้ืนฐานและผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารในปีการศึกษา 2564 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้องในการให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ
ในการจัดท าเอกสารเล่มนี้ ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจข้อมูลต่อไป 
 
 
 

กรรณิการ์  บัณฑิตเสน 
(นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
เมษายน  2565 
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สารบัญ 
 

ข้อมูลที่ เรื่อง หน้า 
 ค าน า 2 
 สารบัญ 3 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาที่เปิดการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

5 

ตารางที่ 2 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน และอ าเภอ 5 
ตารางที่ 3 ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 6 
ตารางที่ 4 ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

จ าแนกตามสายงาน 
7 

ตารางที่ 5 ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จ าแนกตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

7 

ตารางที่ 6 ข้อมูล โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย แจกแจงขนาด 
ระยะทาง จ านวนครูและจ านวนนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร   

8 - 12 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน  Stand   
Alone ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

13 

ตารางที่ 8 ข้อมูลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 เครือข่าย  ใน 7  อ าเภอ 14 
ตารางที่ 9 ข้อมูลค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
15 

ตารางที่ 10 ข้อมูลผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                  
ปีการศึกษา 2562  - 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

15 

ตารางที่ 11 ข้อมูลค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกับระดับประเทศ   

15 

ตารางที่ 12 ข้อมูลผลการสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 ปีการศึกษา 2562  - 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

16 

ตารางที่ 13 ข้อมูลผลการประเมิน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกับ
ระดับประเทศ 

16 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

ข้อมูลที่ เรื่อง หน้า 
ตารางที่ 14 ข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 3 (NT)  ปีการศึกษา 2563 – 2564 
16 

ตารางที่ 15 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT )  ปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

17 

ตารางที่ 16 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT )  ปีการศึกษา2563กับปีการศึกษา 2564  ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร 
 

17 

 ภาคผนวก 18 
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ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
1.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนหลัก  243 แห่ง 
และ โรงเรียนสาขา 3  แห่ง  โดยจ าแนก ดังนี้  (ที่มาข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564) 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลระดับการศึกษาที่เปิดการสอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              ประถมศึกษามุกดาหาร 

โรงเรียน ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา ก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนปกติ (หลัก) 186 57 
โรงเรียนปกติ (สาขา) 3 0 
Home School 4 0 

 

ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน และอ าเภอ 

หน่วย:โรงเรียน 

 
ขนาดโรงเรียนจ าแนกตาม 

จ านวนนักเรียน 

อ าเภอ  
รวม 

เม
ือง

มุก
ดา

หา
ร 

นิค
มค

 าส
ร้อ

ย 

ดอ
นต

าล
 

ดง
หล

วง
 

ค า
ชะ

อี 

หว้
าน

ให
ญ

่ 

หน
อง

สูง
 

จ านวนนักเรียน   0 0 0 0 1 0 0 0 1 
จ านวนนักเรียน   1 - 119 43 20 21 14 22 9 16 145 
จ านวนนักเรียน   120 - 719 34 14 15 14 12 6 3 98 
จ านวนนักเรียน   720- 1679 2 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 79 34 36 29 34 15 19 246 

 

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปีการศึกษา 2565 
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ตารางที่ 3   แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา     
- อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ 83 79 162 22 

- อนุบาล 2 1,430 1,362 2,792 246 

- อนุบาล 3 1,543 1,509 3,052 248 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,056 2,950 6,006 516 
2. ระดับประถมศึกษา     

- ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,576 1,591 3,167 251 

- ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,658 1,576 3,234 253 

- ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,009 1,866 3,875 260 

- ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,874 1,761 3,635 258 

- ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,775 1,654 3,429 255 

- ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,809 1,710 3,519 255 

รวมระดับประถมศึกษา 10,701 10,158 20,859 1,532 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 634 452 1,086 62 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 2 656 509 1,165 62 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 602 502 1,104 60 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,892 1,463 3,355 184 
รวมทุกระดับการศึกษา 15,649 14,571 30,220 2,232 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  ณ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ าแนกตามสายงาน 
หน่วย : คน 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
               มุกดาหาร    จ าแนกตามอ าเภอ  
 

ที ่ อ าเภอ จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
1 เมืองมุกดาหาร 43   โรง 
2 ค าชะอี 23   โรง 
3 ดอนตาล 23   โรง 
4 นิคมค าสร้อย 20   โรง 
5 ดงหลวง 14   โรง 
6 หว้านใหญ่ 9     โรง 
7 หนองสูง 16    โรง 
รวมจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น 148  โรง 

 
 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 227 

2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 12 
3 ครูผู้สอน 1,702 
4 ลูกจ้างประจ า 56 
5 พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 102 
6 ครูอัตราจ้าง  
 -ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 67 
 -บุคลากรครูวิทย์-คณิต 13 
7 ลูกจ้างชั่วคราว  
 -ธุรการโรงเรียน   232 
 -นักการภารโรง 79 
 -อ่ืน ๆ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 67 
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ตารางที่ 6  แสดงข้อมูล โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย แจกแจงขนาด ระยะทาง จ านวนครูและจ านวนนักเรียน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน 15 แห่ง Stand Alone จ านวน 1 แห่ง 

 

ล าดับ ชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน อ าเภอ ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
ขนาด

โรงเรียน 

ระยะทางถึง

โรงเรียนคุณภาพ

ชุมชน(กิโลเมตร) 

ครู 

(คน) 

นักเรียน

(คน) 

 

เป้าหมายป ี

1 โรงเรียนบ้านค าบง 1 นิคมค าสร้อย 1. โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ เล็ก 5.6 11 77 เพื่อจัดท าแผนขอรับงบ 

   2. โรงเรียนบ้านหนองสระพัง เล็ก 6.9 9 79  ปีงบประมาณ 2565 

2 โรงเรียนค าอาฮวน เมืองฯ 1. โรงเรยีนบ้านพรานอ้น เล็ก 4 3 46  

  ศรีสรุาษฎร์วิทยา  2. โรงเรียนบ้านโค้งส าราญ เล็ก 5.3 6 98  

    3. โรงเรียนบ้านค าเขือง เล็ก 4 4 70   

   4. โรงเรยีนบ้านดงมัน เล็ก 4 3 46  

3 โรงเรียนวดัหลวงปูุจาม    ค าชะอี 1. โรงเรยีนบ้านบาก  1 เล็ก 2 3 22  

 มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย

ราษฎร์ประสงค ์

 2. โรงเรยีนบ้านนาปุุง เล็ก 8 2 27  
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ล าดับ ชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน อ าเภอ ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
ขนาด

โรงเรียน 

ระยะทางถึง

โรงเรียนคุณภาพ

ชุมชน(กิโลเมตร) 

ครู 

(คน) 

นักเรียน

(คน) 

 

เป้าหมายป ี

4 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 เล็ก 6.4 6 51  

     2. โรงเรยีนบ้านนาสะโน เล็ก 7 9 90  

4 โรงเรียนชุมชนดอนตาล ดอนตาล 1. โรงเรียนบ้านนาม่วง เล็ก 6.4 6 51  

5 โรงเรียนร่มเกล้า ดงหลวง 1. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง กลาง 2.5 9 121  

   2. โรงเรียนบ้านโพนไฮ เล็ก 4.5 5 114  

    3. โรงเรียนบ้านนาหลัก เล็ก 10 4 4  

    4. โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู เล็ก 12 5 76  

    5. โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ เล็ก 14 5 99  

6 โรงเรียนสมเด็จพระศรี  หว้านใหญ ่ 1. โรงเรยีนบ้านโสกแมว กลาง 6 8 149 โรงเรียนเครือข่ายฯอยู่ใน 

 นครินทราบรมราชชนนี      2. โรงเรียนบ้านดอนสวรรค ์ เล็ก 5 3 56 สังกัดสพป.นครพนม เขต 1 

 84 พรรษา   3. โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันตสิุข เล็ก 4 2 38 ยังไม่มีแผนเรยีนรวม 



10 
 

ล าดับ ชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน อ าเภอ ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
ขนาด

โรงเรียน 

ระยะทางถึง

โรงเรียนคุณภาพ

ชุมชน(กิโลเมตร) 

ครู 

(คน) 

นักเรียน

(คน) 

 

เป้าหมายป ี

     4. โรงเรียนบ้านทรายมลูค าผักแผว เล็ก 5 8 94 ในปีการศึกษา 2566 

7 โรงเรียนชุมชน หนองสูง 1. โรงเรยีนบ้านคันแท เล็ก 2.2 29 29  

  เมืองหนองสูง   2. โรงเรยีนบ้านนาหนองแคน เล็ก 2.8 4 33  

    3. โรงเรยีนบ้านหนองโอใหญ ่ เล็ก 1.7 6 76  

   4. โรงเรียนบ้านโนนยาง กลาง 2.4 6 76  

   5. โรงเรยีนบ้านกกไฮโนนน้ าค า กลาง 3.0 4 41  

8 โรงเรียนบ้านสามขา เมืองฯ 2. โรงเรียนบ้านนาสองห้อง เล็ก 7 4 59  

 มิตรภาพที่ 3        

9. โรงเรียนชุมชนนาโสก เมืองฯ 1. โรงเรียนบ้านนาโด ่ กลาง 8.7 6 143  

   2. โรงเรียนบ้านนาหัวภ ู เล็ก 7.7 3 42  

   3. โรงเรยีนบ้านหนองน้ าเต้า เล็ก 11 5 92  
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ล าดับ ชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน อ าเภอ ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
ขนาด

โรงเรียน 

ระยะทางถึง

โรงเรียนคุณภาพ

ชุมชน(กิโลเมตร) 

ครู 

(คน) 

นักเรียน

(คน) 

 

เป้าหมายป ี

10 โรงเรียนน้ าเที่ยงวันครู2501 ค าชะอี  โรงเรียนบ้านม่วง เล็ก 5 6 74  

11 โรงเรียนปุาไร่ปุาชาดวิทยา ดอนตาล 1. โรงเรยีนบ้านนามน เล็ก 2.7 8 123  

   2. โรงเรียนห้วยทราย 2 กลาง 4.7 6 122  

12 โรงเรียนบ้านเหล่าหม ี ดอนตาล 1. โรงเรยีนโคกสว่าง ๑ เล็ก 4.4 8 90  

   2. โรงเรียนนายอ เล็ก 4.3 6 85  

   3. โรงเรียนปุาพะยอม เล็ก 6.4 8 52  

13 โรงเรียนบ้านค าสร้อย นิคมค าสร้อย 1.โรงเรียนบา้นโนนเกษม เล็ก 3.1 4 41  

   2.โรงเรียนบา้นห้วยกอก 1 เล็ก 2.6 4 70  

   3. โรงเรียนบ้านบะ เล็ก 3.4 5 88  

14 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวง 1. โรงเรียนสยามกลการ 5 เล็ก 3.4 0 0  

   2. โรงเรยีนบ้านขัวสูง เล็ก 9.8 6 52  
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ล าดับ ชื่อโรงเรียนคุณภาพชุมชน อ าเภอ ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
ขนาด

โรงเรียน 

ระยะทางถึง

โรงเรียนคุณภาพ

ชุมชน(กิโลเมตร) 

ครู 

(คน) 

นักเรียน

(คน) 

 

เป้าหมายป ี

15 โรงเรียนบ้านเปูาปุาแสด หนองสูง 1. โรงเรียนบ้านค าพี ้ เล็ก 1.9 6 43  

   2. โรงเรยีนบ้านภ ู เล็ก 3.4 7 35  

         

16 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ เมืองฯ  - เล็ก  -  -   -  โรงเรียน Stan Alone 

 บ้านโคกตะแบง 1        

14 โรงเรียนบ้านกกตูม ดงหลวง 1. โรงเรียนสยามกลการ 5 เล็ก 3.4 0 0 แผนงบประมาณปี 2567 

   2. โรงเรยีนบ้านขัวสูง เล็ก 9.8 6 52  

15 โรงเรียนบ้านเปูาปุาแสด หนองสูง 1. โรงเรียนบ้านค าพี ้ เล็ก 1.9 6 43 แผนงบประมาณปี 2567 

   2. โรงเรยีนบ้านภ ู เล็ก 3.4 7 35  
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ตารางที่  7  แสดงข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียน  Stand   Alone 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน Stand Alone อ าเภอ 

จ านวนครู
และบุคลากร

ฯ 
 

จ านวน
นักเรียน 

พ้ืนที่ของ
โรงเรียน 

(ไร่) 
สภาพบริบท 

ข้อจ ากัด 

บางประการ 

 
 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ เมืองมุกดาหาร 8 104  28 ไร่  พื้นที่ปกติไม่สามารถไปเรียนรวม โรงเรียน น าร่อง   

   บ้านโคกตะแบง     69 ตารางวา  กับโรงเรยีนอื่นได ้ แผนของบฯ ปี 2565  

            

2.   โรงเรยีนบ้านห้วยตาเปอะ ค าชะอี 16  264  19 ไร่ พื้นที่ห่างไกล ไม่สามารถไปเรียนรวม โรงเรียน น าร่อง   

     2 งาน  กับโรงเรยีนอื่นได ้ แผนของบฯ ปี 2566   

 

 

Stand Alome  ความหมาย  เหตผุลและความจ าเป็น เช่น สถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ท่ีเป็นข้อจ ากดั สภาพพ้ืนท่ีห่างไกล  เป็นเกาะ พ้ืนท่ีสูง และพื้นท่ีปกติที่ไมส่ามารถเดินทางไปเรียนกับโรงเรียนใด 

                                      ด้วยสภาพการคมนาคม หรือระยะทาง 
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ตารางท่ี 8  แสดงข้อมูลเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 19 เครือข่าย  ใน 7  อ าเภอ 
 

เครือข่ายท่ี ชื่อเครือข่าย จ านวนโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนสาขา 
อ าเภอเมือมุกดาหาร 78  1 

1 แก้วมุกดาหาร 15  
2 ค าอาฮวน ดงเย็น  17  
3 ไตรมิตรนวพัฒน์ 17 1 
4 สะพานมิตรภาพ 12  
5 เมืองน้ าทิพย์ 17  

อ าเภอค าชะอี 33  
6 ค าชะอี ค าบก 11  
7 ค าชะอีก้าวหน้า 10  
8 ค าชะอีศึกษาพัฒน์ 12  

อ าเภอดอนตาล 36  
9 ดอนตาล 10  
10 ภูผาเทิบพัฒนา 11  
11 ภูสระดอกบัว 15  

อ าเภอนิคมค าสร้อย 33 1 
12 ค าสร้อย นาอุดม 10  
13 ธารบังอี่ 10  
14 ร่มกกชัยพัฒนา 13 1 

อ าเภอดงหลวง 29 1 
15 ดงหลวง 14 1 
16 ดงหลวงตอนบน 15  

อ าเภอหว้านใหญ่   
17 หว้านใหญ่ 15  

อ าเภอหนองสูง 19  
18 เมืองหนองสูง 8  
19 คีรีวงศึกษา 11  

 รวมจ านวนโรดงเรียน 243 3 
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ตารางท่ี  9  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)     
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 50.38 51.48 + 1.10 
คณิตศาสตร์ 36.83 37.48 + 0.65 
วิทยาศาสตร์ 34.31 35.07 + 0.76 
ภาษาอังกฤษ 39.22 35.88 - 3.34 

เฉลี่ย 40.19 39.98 - 0.21 

 
ตารางท่ี 10  แสดงข้อมูลผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                   

      ปีการศึกษา 2562  - 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 63 และ 64) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา    
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ภาษาไทย 47.11 54.31 51.48 + 2.99 
คณิตศาสตร์ 31.40 28.16 37.48 + 2.48 
วิทยาศาสตร์ 33.97 37.44 35.07 + 2.10 
ภาษาอังกฤษ 29.37 36.54 35.88 + 3.67 

เฉลี่ย 35.46 39.11 39.98 + 2.81 

ตารางที่  11  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)     
                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                มุกดาหารกับระดับประเทศ            

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 51.19 47.02 - 4.17 
คณิตศาสตร์ 24.47 21.38 - 3.09 
วิทยาศาสตร์ 31.45 29.85 - 1.60 
ภาษาอังกฤษ 31.11 25.83  - 5.28 

เฉลี่ย 34.56 31.02 - 3.54 



16 
 

 
ตารางท่ี 12  แสดงข้อมูลผลการสอบระดับชาติ (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    
                ปีการศึกษา 2562  - 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 
+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 64 - 63) 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
 2563 

ปีการศึกษา  
2564 

     ภาษาไทย 51.88 51.39 47.02 - 2.76 
     คณิตศาสตร์ 28.19 21.39 21.38 - 0.98 
     วิทยาศาสตร์ 22.10 28.36 29.85 - 0.07 
     ภาษาอังกฤษ 29.20 28.61 25.83 - 0.49 

เฉลี่ย 32.84 32.44 31.02 - 0.03 

ตารางท่ี 13   แสดงข้อมูลผลการประเมิน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  

                 ระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกับระดับประเทศ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ประเทศ ส.พ.ป. มุกดาหาร ความแตกต่าง 
ด้านคณิตศาสตร์ 49.44 44.92 - 4.52 
ด้านภาษาไทย 56.14 51.27 - 4.87 

เฉลี่ย 52.80 48.10 - 4.70 
 

ตารางท่ี 14   แสดงข้อมูลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  
                  ปีการศึกษา 2563 - 2564 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา  2564 + เพิ่ม  -  ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 41.59 44.92 + 3.33 
ด้านภาษาไทย 47.45 51.27 + 3.82 

เฉลี่ย 44.52 48.10 + 3.48 
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ตารางท่ี 15    แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT )  

                  ปีการศึกษา 2564  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ประเทศ ส.พ.ป. มุกดาหาร ความแตกต่าง 
การอ่านออกเสียง 69.95 79.61 + 9.66 
การอ่านรู้เรื่อง 72.79 72.38 - 2.29 

เฉลี่ย 71.31 76.01 + 4.70 
 

ตารางท่ี 16   แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT )  

                  ปีการศึกษา2563กับปีการศึกษา 2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

                 มุกดาหาร 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ความแตกต่าง 
การอ่านออกเสียง 79.39 79.61 + 0.22 
การอ่านรู้เรื่อง 75.17 72.38 - 2.79 

เฉลี่ย 77.28 76.01 - 1.27 

 

 
 
 

นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน    
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้รวบรวมข้อมูล/จดัท าต้นฉบับ/พิมพ์/รูปเลม่  
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

1 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร 44 

2 บ้านดงยางนันทวัน กุดแข้ เมืองมุกดาหาร 76 

3 บ้านนาค าน้อย2 ค าปุาหลาย เมืองมุกดาหาร 100 

4 บ้านนาสองห้อง ค าปุาหลาย เมืองมุกดาหาร 59 

5 บ้านค าเขือง ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร 70 

6 บ้านค าเม็ก ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร 19 

7 บ้านโค้งส าราญ ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร 101 

8 บ้านดงมัน ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร 41 

9 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บ ารุง ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร 36 

10 บ้านเหมืองบ่า ค าอาฮวน เมืองมุกดาหาร 38 

11 บ้านนาดี2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร 26 

12 ห้วยยางจอมมณี ดงมอน เมืองมุกดาหาร 63 

13 บ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร 21 

14 บ้านค าบง2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร 0 

15 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร 104 

16 บ้านบุ่งอุทัย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 89 

17 บ้านโนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร 104 

18 บ้านนาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร 91 

19 บ้านหนองน้ าเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร 94 

20 บ้านนาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร 42 

21 บ้านค าผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร 97 

22 บ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร 63 

23 บ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร 95 

24 ชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร 92 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

25 บ้านปุาหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร 85 

26 บ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร 57 

27 บ้านโคก1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร 85 

28 บ้านค าผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร 59 

29 บ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร 37 

30 บ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร 12 

31 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์) ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร 90 

32 บ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร 34 

33 บ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร 44 

34 ชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร 118 

35 บ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร 41 

36 บ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร 106 

37 ค าฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร 27 

38 บ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร 35 

39 ค าสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 32 

40 บ้านดานค า มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 45 

41 นาค าน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 85 

42 บ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 79 

43 ชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร 107 

44 ค าแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมค าสร้อย 96 

45 บ้านนาหลวง2 กกแดง นิคมค าสร้อย 44 

46 บ้านบะ กกแดง นิคมค าสร้อย 88 

47 บ้านปุาแดง กกแดง นิคมค าสร้อย 52 

48 บ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมค าสร้อย 79 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

49 บ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมค าสร้อย 37 

50 บ้านค าพอก2 โชคชัย นิคมค าสร้อย 7 
51 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 

 สาขาหนองล าดวน โชคชัย นิคมค าสร้อย 39 

52 บ้านห้วยกอก1 นากอก นิคมค าสร้อย 67 

53 เตรียมทหาร รุ่นที่13 อนุสรณ์ นากอก นิคมค าสร้อย 83 

54 บ้านนากอก นากอก นิคมค าสร้อย 55 

55 บ้านน้ าเที่ยง2 นากอก นิคมค าสร้อย 8 

56 บ้านค าไหล นาอุดม นิคมค าสร้อย 84 

57 บ้านโนนเกษม นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย 46 

58 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย 77 

59 บ้านด่านมน นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย 20 

60 บ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย 91 

61 บ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมค าสร้อย 66 

62 บ้านโนนสะอาด2 หนองแวง นิคมค าสร้อย 41 

63 หนองข่าประชาอุทิศ หนองแวง นิคมค าสร้อย 109 

64 บ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล 65 

65 บ้านห้วยกอก2 ดอนตาล ดอนตาล 52 

66 บ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล 114 

67 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล 90 

68 บ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล 53 

69 บ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล 65 

70 บ้านแก้ง2 บ้านแก้ง ดอนตาล 66 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

71 บ้านค าดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล 43 

72 บ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล 99 

73 บ้านนาค าน้อย1 บ้านแก้ง ดอนตาล 67 

74 บ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล 28 

75 บ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล 101 

76 บ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล 102 

77 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล 97 

78 บ้านนาปุง ปุาไร่ ดอนตาล 120 

79 บ้านนามน ปุาไร่ ดอนตาล 57 

80 ชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล 96 

81 บ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล 112 

82 บ้านโคกสว่าง1 เหล่าหมี ดอนตาล 90 

83 บ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล 25 

84 บ้านท่าห้วยค า เหล่าหมี ดอนตาล 47 

85 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล 85 

86 บ้านปุาพยอม เหล่าหมี ดอนตาล 52 

87 บ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง 52 

88 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง 18 

89 สยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง 0 

90 หมู่บ้านปุาไม้ กกตูม ดงหลวง 65 

91 บ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง 101 

92 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดง ดงหลวง 99 

93 บ้านนาหลัก ดงหลวง ดงหลวง 66 

94 บ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง 96 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

95 พระราชทานบ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง 76 

96 บ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง 111 

97 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวง ดงหลวง 3 

98 บ้านน้ าบ่อดง หนองบัว ดงหลวง 30 

99 บ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง 76 

100 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง 86 

101 บ้านกกไฮโนนน้ าค า ค าชะอี ค าชะอี 41 

102 บ้านแก้งช้างเนียม ค าชะอี ค าชะอี 23 

103 บ้านนาปุุง ค าชะอี ค าชะอี 27 

104 บ้านโนนสว่าง1 ค าชะอี ค าชะอี 48 

105 บ้านหนองกะปาด ค าชะอี ค าชะอี 50 

106 บ้านกลาง ค าบก ค าชะอี 37 

107 ค าบกราษฎร์นุกูล ค าบก ค าชะอี 46 

108 บ้านบาก1 ค าบก ค าชะอี 22 

109 บ้านห้วยล าโมง ค าบก ค าชะอี 35 

110 บ้านค้อ บ้านค้อวิทยาคาร บ้านค้อ ค าชะอี 92 

111 บ้านโคก2 บ้านค้อ ค าชะอี 93 

112 บ้านดงยาง1 บ้านค้อ ค าชะอี 77 

113 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) บ้านค้อ ค าชะอี 57 

114 บ้านซ่ง บ้านซ่ง ค าชะอี 117 

115 บ้านม่วง บ้านเหล่า ค าชะอี 76 

116 บ้านแมด บ้านเหล่า ค าชะอี 104 

117 บ้านหนองสระพังทอง โพนงาม ค าชะอี 49 

118 บ้านดอนปุาแคน โพนงาม ค าชะอี 31 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

119 บ้านตูมหวาน โพนงาม ค าชะอี 105 

120 บ้านแฝก โพนงาม ค าชะอี 80 

121 บ้านนาหลวง1 หนองเอ่ียน ค าชะอี 27 

122 บ้านโคกสว่าง2 เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี 55 

123 บ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี 50 

124 เมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่ 73 

125 บ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ 100 

126 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ 68 

127 บ้านปุงขาม ปุงขาม หว้านใหญ่ 71 

128 บ้านนาขามปูอมวิทยาคม ปุงขาม หว้านใหญ่ 80 

129 บ้านนาดีโคกสวาท ปุงขาม หว้านใหญ่ 80 

130 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 49 

131 บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 44 

132 บ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 37 

133 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง 112 

134 บ้านค าพอก 1 โนนยาง หนองสูง 104 

135 บ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง 50 

136 บ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง หนองสูง 76 

137 บ้านค าพ้ี บ้านเปูา หนองสูง 42 

138 บ้านภู บ้านเปูา หนองสูง 35 

139 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง 88 

140 บ้านนาตะแบง 2 ภูวง หนองสูง 86 

141 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง 91 

142 บ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง 40 
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ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่มีนักเรียนต ากว่า 120 คน ลงมา 

ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อต าบล ชื่ออ าเภอ จ านวนนักเรียน 

143 บ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง 85 

144 บ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง 64 

145 บ้านหลุบปึ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง 61 

146 บ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง 24 

147 บ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง 33 

148 บ้านคันแท หนองสูง หนองสูง 29 
 
 


