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ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรกำร  ต ำบลมุกดำหำร 

อ ำเภอ เมืองมุกดำหำร  จังหวัดมุกดำหำร รหัสไปรษณีย์  49000 โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสำร 0-4261-3040                 
Website  http://www.mdh.go.th 
   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดมุกดำหำร อยู่ทำงทิศตะวันออกของศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร  
ลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคำทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ.2530                             
เดิมเป็นอำคำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร และส ำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัดมุกดำหำรมีหน้ำที่
รับผิดชอบบริหำร จัดกำรศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อ ำเภอ  คือ อ ำเภอเมืองมุกดำหำร          
อ ำเภอค ำชะอี  อ ำเภอดอนตำล อ ำเภอนิคมค ำสร้อย  อ ำเภอดงหลวง อ ำเภอหนองสูง และอ ำเภอหว้ำนใหญ่                   
มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอต่ำง ๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  อ ำเภอธำตุพนม อ ำเภอนำแก  จังหวัดนครพนม 
        และอ ำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ  อ ำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร  อ ำเภอชำนุมำน 
        จังหวัดอ ำนำจเจริญ  และอ ำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลำวโดยมีแม่น้ ำโขง 
        เป็นเส้นกั้นพรมแดน 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ        อ ำเภอเขำวง อ ำเภอกุฉินำรำยณ์  จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้2    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2563            
 

บทบาทหน้าที่ 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               
พ.ศ.2560 ข้อ 5  (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134  ตอนพิเศษ  295 ง. วันที่  29  พฤศจิกำยน  2560) ข้อ 5                 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (รำชกิจจำนุเบกษำเล่มที่ 135 
ตอนพิเศษ 218 ง. วันที่ 7 กันยำยน 2561)  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ         
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ  ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด                 

และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำรูปแบบ
ที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร  คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน                     

ด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร  ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพ.ศ. 2560                 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
 
 (1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน ของส่วน   
     รำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ  
     แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร งบประมำณ 

 (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและ ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย                    
      และแผน 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                  
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมำย 
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(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกีย่วกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำร 
     สินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำร             
     ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน                     
    กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ กำรออกบัตรประจ ำตัว   
     และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ กำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน วิชำชีพและ  
     จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน 
     ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน ติดตำม     
    และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่ 
     กำรศึกษำ 
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมำย 
  

(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 

 (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม อัธยำศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 
     ขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร    
    และสถำบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ  
    มำตรฐำนกำรศึกษำ 

(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี                     
   ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยำวชน    
   และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง                          
    ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน  ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล ทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับผลผลิต  
    หรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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จ  านวนบุคลากรส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ตารางที่ 1  จ  านวนผูบ้ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 

                ที่ปฏิบตังิานในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 1 

รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 4 

ศึกษำนิเทศก ์ 22 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค (2) 45 

ลกูจำ้งประจ ำ 3 

พนักงำนรำชกำร(นักจิตวิทยำประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ) 1 

ลกูจำ้งชัว่ครำว 11 

รวมทั้งหมด 87 

          ข้อมูล ณ  30 ตุลำคม 2563  ระบบ EMIS 
 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบตังิานในสถานศึกษา 

ตารางที่ 2 อตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จ  าแนกตามสายงาน

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 

ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 223 

รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 8 

ครูผูส้อน 1,916 

ลกูจำ้งประจ ำ 76 

พนักงำนรำชกำร 100 

ครูอตัรำจำ้ง  

-ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิกำร 68 

-บุคลำกรครูวิทย-์คณิต 22 

ลกูจำ้งชัว่ครำว  

-ธุรกำรโรงเรียน 243 

-นักกำรภำรโรง 83 

รวมทั้งหมด 2,739 
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ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 3 จ  านวนโรงเรียนที่จดัการศึกษาทุกสงักดั จ  าแนกตามระดบัและสงักดั แยกรายอ าเภอ 

 

โรงเรียน 

อ าเภอ  

รวม 

เมื
อ
ง
มุ
ก
ด
าห

าร
 

ค
 าช
ะ
อ
ี 

นิ
ค
ม
ค
 าส
ร
อ้
ย
 

ด
อ
น
ต
าล

 

ห
ว
า้น

ให
ญ
่ 

ด
ง
ห
ล
ว
ง
 

ห
น
อ
ง
สู
ง
 

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

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

      2.ปฐมวยั – มธัยมศึกษำตอนตน้ 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 

โรงเรียนสงักดั สพม.22 (นครพนม – มุกดำหำร) 11 5 5 3 1 2 3 30 

โรงเรียนสงักดั สช. (เอกชน) 8 1 1 1 0 1 0 12 

โรงเรียนสงักดั อปท. 3 1 1 0 0 0 0 5 

โรงเรียนสงักดัส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 1 0 0 0 0 0 0 1 

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 0 1 0 0 0 1 0 2 

โรงเรียนสงักดัส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 2 0 0 0 0 0 0 2 

โรงเรียนสงักดัอำชีวศึกษำ 3 0 1 1 0 1 0 6 

รวม  28 8 8 5 1 5 3 58 

รวมทั้งสิ้ น 110 42 42 42 16 34 22 308 
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ตารางที่ 4 จ  านวนโรงเรียนในสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร จ  าแนกตามจ านวนนักเรียน แยกรายอ าเภอ 

 

จ านวนนกัเรียน 

อ าเภอ  

รวม 

เมื
อ
ง
มุ
ก
ด
าห

าร
 

ค
 าช
ะ
อ
ี 

นิ
ค
ม
ค
 าส
ร
อ้
ย
 

ด
อ
น
ต
าล

 

ห
ว
า้น

ให
ญ
่ 

ด
ง
ห
ล
ว
ง
 

ห
น
อ
ง
สู
ง
 

จ ำนวนนักเรียน   0 1 0 0 0 0 1 0 2 

จ ำนวนนักเรียน   1 - 120 42 23 20 23 9 12 16 145 

จ ำนวนนักเรียน   121 - 200 26 8 11 8 3 8 3 67 

จ ำนวนนักเรียน   201 - 300 7 2 0 3 3 5 0 20 

จ ำนวนนักเรียน   301 - 499 1 1 3 2 0 3 0 10 

จ ำนวนนักเรียน   500 – 1,499   2 0 0 0 0 0 0 2 

จ ำนวนนักเรียน   1,500 ขึ้ นไป 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 79 34 34 36 15 29 19 246 

 

ตารางที่ 5 แสดงจ  านวนนักเรียน และ ครู แยกรายอ าเภอ  

อ าเภอ นกัเรียน (คน) หอ้งเรียน (หอ้ง) นกัเรียน:หอ้ง ครู (คน) ครู : นกัเรียน 

เมืองมุกดาหาร 10,972 736 15:1 709 1:15 

ค าชะอี 3,527 300 12:1 255 1:13 

นิคมค ำสร้อย 4,046 305 13:1 276 1:14 
ดอนตาล 4,494 375 12:1 312 1:14 

หวา้นใหญ่ 1,761 137 13:1 129 1:13 

ดงหลวง 4,330 263 17:1 278 1:15 

หนองสูง 1,503 212 7:1 132 1:11 

รวม 30,633 2,328 13:1 2,091 1:14 

   

 
ระบบ EMIS  30 ก.ย. 2563 
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ตารางท่ี 6  จ  านวนนกัเรียน จ  าแนกตามรายชั้นเรียน แยกรายอ าเภอ  

 

ระดบัชั้น 

อ าเภอ  

รวม 

เมื
อ
ง
มุ
ก
ด
าห

าร
 

ค
 าช
ะ
อ
ี 

นิ
ค
ม
ค
 าส
ร
อ้
ย
 

ด
อ
น
ต
าล

 

ห
ว
า้น

ให
ญ
่ 

ด
ง
ห
ล
ว
ง
 

ห
น
อ
ง
สู
ง
 

อนุบำล 1 48 24 4 20 4 15 2 117 

อนุบำล 2 1,097 328 370 437 183 403 151 2,969 

อนุบำล 3 1,071 358 392 487 169 384 154 3,015 

รวมปฐมวยั 2,216 710 766 944 356 802 307 6,101 

ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,209 388 461 449 184 371 167 3,229 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,349 416 532 560 214 523 223 3817 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 1,334 416 494 491 192 472 192 3591 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,252 357 483 479 200 461 154 3386 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,251 456 484 485 201 453 162 3492 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,248 471 449 502 191 476 213 3550 

รวมประถมศึกษา 7,643 2,504 2,903 2,966 1,182 2,756 1,111 21,065 

มธัยมศึกษำปีท่ี 1 406 117 120 229 74 260 32 1,238 

มธัยมศึกษำปีท่ี 2 351 97 131 202 79 260 28 1,148 

มธัยมศึกษำปีท่ี 3 356 99 126 153 70 252 25 1,081 

รวมมธัยมศึกษาตอนตน้ 1,113 313 377 584 223 772 85 3,467 

รวมทั้งหมด 10,972 3,527 4,046 4,494 1,761 4,330 1,503 30,633 

ขอ้มูลจากระบบจดัเก็บนกัเรียนรายบุคคล DMC  ณ 20  กรกฎาคม 2563 
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ขอ้มูลดา้นคุณภาพ 

1.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความแตกตา่ง 

+ สูงกว่า  - ต  า่กว่า ประเทศ สพป.มห. 

ภำษำไทย 49.07 47.11 -1.96 

คณิตศำสตร ์ 32.90 31.40 -1.50 

วิทยำศำสตร ์ 35.55 33.97 -1.58 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 34.42 29.37 -5.05 

เฉล่ีย 37.99 35.46 -2.53 

 

2.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               

ปีการศึกษา 2560  - 2562 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความกา้วหนา้ 

+ สูงกว่า  - ต  า่กว่า 

(ปี กศ.61-62) 

ปี

การศึกษา 

2560 

ปี

การศึกษา    

2561 

ปี

การศึกษา 

2562 

ภำษำไทย 43.83 52.39 47.11 -5.28 

คณิตศำสตร ์ 33.94 34.20 31.40 -2.80 

วิทยำศำสตร ์ 37.60 38.21 33.97 -4.24 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 29.96 32.54 29.37 -3.17 

สงัคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม     

เฉล่ีย 39.38 36.33 35.46 -3.88 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                               

ปีการศึกษา 2561  - 2562 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

52.39 

34.2 
38.21 

32.54 

47.11 

31.4 
33.97 

29.37 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

ปี กศ.2561 

ปี กศ.2562 



หนา้12    รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2563            
 

3.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                       

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความแตกตา่ง 

+ สูงกว่า  - ต  า่กว่า ประเทศ สพป.มห. 

ภำษำไทย 55.14 51.88 -3.26 

คณิตศำสตร ์ 26.73 22.10 -4.63 

วิทยำศำสตร ์ 30.07 29.20 -0.87 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 33.25 28.19 -5.06 

เฉล่ีย 36.30 32.84 -3.46 

 

4.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3    

    ปีการศึกษา 2560  - 2562  ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉล่ียรอ้ยละ ความกา้วหนา้ 

+ สูงกว่า  - ต  า่กว่า 

(ปี กศ.62-61) 

ปี

การศึกษา 

2560 

ปี

การศึกษา 

2561 

ปี

การศึกษา 

2562 

ภำษำไทย 43.69 49.68 51.88 +2.20 

คณิตศำสตร ์ 20.23 24.85 22.10 -2.75 

วิทยำศำสตร ์ 29.36 33.93 29.20 -4.73 

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษ) 26.91 25.70 28.19 +2.49 

สงัคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม     

เฉล่ีย 30.05 33.54 32.84 -0.70 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดบัชาต ิ(O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3                               

ปีการศึกษา 2561  - 2562 ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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5.ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละจ าแนกตามระดบั 

ประเทศ สพป.มุกดาร ความแตกตา่ง 

ดำ้นคณิตศำสตร ์ 44.94 45.96 +1.02 

ดำ้นภำษำไทย 46.46 44.41 -2.05 

เฉล่ีย 45.70 45.18 -0.52 

6.ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)                    

ปีการศึกษา 2561-2562 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกตา่ง 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา  

2562 

+เพิ่ม  -  ลด 

ดำ้นภำษำ (ดำ้นภำษำไทย) 50.91 44.41 -6.50 

ดำ้นค ำนวณ (ดำ้นคณิตศำสตร)์ 46.69 45.96 -0.73 

ดำ้นเหตุผล 45.86 - - 

เฉล่ีย 47.82 45.18 -2.64 

7.รายงานผลการทดสอบความสามารถดา้นการอ่านออกของผูเ้รียน (Reading Test : RT ) 
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ส่วนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
การบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จ ำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ให้ก้ำวทัน           
กำรเปลี่ยนแปลง กำรแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภำรกิจท้ำทำยและมีควำมส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องเร่งพัฒนำ
ผู้เรียนด้ำนคุณภำพ และสมรรถภำพ ให้มีควำมพร้อม ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน คิดค ำนวณ คิดวิเครำะห์ 
ตลอดจน ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 1) ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 2) ด้ำนควำมเท่ำเทียม  3) ด้ำนคุณภำพ 4) ด้ำนกำรตอบ
โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ด้ำนประสิทธิภำพ ด้วยเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่ดี กำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ 
บนบริบทเชิงพ้ืนที่จังหวัดมุกดำหำร ที่มีควำมเจริญเติบโต ทั้งภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม และภำคกำร
ท่องเที่ยว อย่ำงสมดุล ด้วยรูปแบบ (Model) กำรพัฒนำศูนย์โรงเรียนคุณภำพ (5M MODEL ROAD TO 
MUKDAHAN 99)  รวมพลังครูมุกดำหำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ “จับมือสำนพลัง ก้ำวสู่เป้ำหมำย 99”   
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือสร้ำงขีดสมรรถนะกำรใช้ควำมสำมำรถและศักยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของกำรจัดกำรศึกษำได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน     

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  ก ำหนด ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมภำรกิจ เป็นกรอบกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยมองค์กำร คุณธรรมอัตลักษณ์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

 
วิสัยทัศน์ ( Vision) 

 “กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน สร้ำงองค์กรคุณภำพ  ยึดหลักธรรมำภิบำล  และปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน” 
 ค ำนิยำม 

- กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน :มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนขั้นพ้ืนฐำน ปฐมวัย  
มำตรฐำนหลักสูตร   

- สร้ำงองค์กรคุณภำพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ กำรจัดกำร) 
 - ยึดหลักธรรมำภิบำล : ยึด 6 ประกำร  (นิติธรรม คุณธรรม  โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
ควำมคุ้มค่ำ) 
 - ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :2 เงื่อนไข (ควำมรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักกำร (พอประมำณมีเหตุผล                 
มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้ำนวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 
 - สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21  
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 พนัธกิจ ( Mission) 
            1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ  มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ   
            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร  
            3. พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะที่เหมำะสม และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์    
            4. ส่งเสริมพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สู่ควำมเป็นมืออำชีพ             
            5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร แบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำล 
 6.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง    
 7. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่เพ่ือ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 
 ค่านิยม (Core Values)    
   “มุ่งม่ันบริกำร เปี่ยมคุณภำพ มำตรฐำนชำติ ”  

         คุณธรรมอัตลักษณ์ (Moral Identity) 
   “บริหำรโปร่งใส  ใส่ใจบริกำร ท ำงำนเป็นทีม ”  
 
    เป้าประสงค์ ( Goals) 
 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21(3R 8C) มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 2.นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมี
คุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 4.ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะ กำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 5.สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำน และกำรจัดกำรเรียนรู้ ร่ วมกับผู้มีส่วนได้เสีย                  
ตำมแนวทำง 5M Model 
 6.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้  (KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)                    
บนพื้นฐำนของกำรวิจัย เพ่ือพัฒนำขับเคลื่อนคุณภำพก ำกับติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
 7.ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน  ให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักควำมคุ้มค่ำ 
บนพื้นฐำนของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ 
 8.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9.มีรูปแบบกำรพัฒนำที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
 10.ผู้เรียนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำร มีคุณภำพ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศใน
ระยะยำว 
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 กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
 เป้ำประสงค์ที่ 1.ผู้ เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21(3R 8C) มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพ่ึงตนเอง 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศ ทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำม
ต้องกำร และมีทักษะ ในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
 2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และพ้ืนที ่
 3.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่กำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ด้ำนผู้เรียน 
 3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ 
และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรบักำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น 
 3.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม 
และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน 
 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
 3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์ 
 3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) 
 3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
 3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific 
Literacy) 
 3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำท่ี 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
 3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) มำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน ตั้งแต่ระดับ
ขั้นพ้ืนฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
 3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน 
PISA 
           3.14 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษและ
ควำมสำมำรถพิเศษ กำรให้บริกำรช่วยเหลือครอบครัว 
 ด้ำนสถำนศึกษำ 
 3.15 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 3.16 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ 
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 3.17 ร้อยละของสถำนศึกษำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น               
(IS: Independent Study) 
 3.18 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
             4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
             5.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด 
 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย 
 7.ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบป้องกันแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ 
 8.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform 
 9.ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform 
 เป้ำประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
 3.ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 
 4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถจ ำเป็นพิเศษ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                   
ของแต่ละระดับ 
 5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะ 
กำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ 
 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 7.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ 
 8.ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน 
 9.ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและกำร 
แนะแนวที่มีประสิทธิภำพ 
 10.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร 
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง                
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติมีคุณธรรม จริยธรรม 
 4.ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง รัชกำลที่ 10  
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้              
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
 กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 
  เป้ำประสงค์ที่ 4 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีทักษะกำรจัดกำร
ที่หลำกหลำย เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม และมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม 
 ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและน ำควำมรู้มำพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร 
 2.ร้อยละของสถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูในระยะ 20 ปี 
 3.ร้อยละของสถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
 4.ร้อยละของสถำนศึกษำทุกแห่งมีจ ำนวนครูเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
 5.ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละคน 
 6.ร้อยละสถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรผลิต
และพัฒนำครูทั้งระบบ 
 7.ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดท่ีผ่ำนกำรพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology 
 8.ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสำขำที่ขำดแคลน 
 9.ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร ครอบคลุมทุกภำรกิจของ
กลุ่ม/หน่วย 
 เป้ำประสงค์ที่ 7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรท ำงำน ให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำร          
ด้วยหลักควำมคุ้มค่ำ บนพ้ืนฐำนของหลักนิติธรรมคุณธรรม มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้              
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำในเรื่องกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยและน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำน
งบประมำณอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 3.หน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยำกรในกำรจัด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
 4.หน่วยงำน/องค์กรมีกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจตลอดกำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงศึกษำ 
 5.ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 เป้ำประสงค์ที่ 5 สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำน และกำรจัดกำรเรียนรู้ ร่วมกับ                
ผู้มีส่วนได้เสีย  ตำมแนวทำง 5M Model 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของสถำนศึกษำ/หน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
 2. ร้อยละสถำนศึกษำมีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้เกิดคุณภำพ 
 3. ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ มำตรฐำน และพัฒนำระดับสำกล 
 4. ร้อยละของสถำนศึกษำและเครือข่ำยที่ใช้นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่ด ำเนินตำม 5M 
Model อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ที่ 6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร            
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)          
บนพ้ืนฐำนของกำรวิจัย เพ่ือพัฒนำขับเคลื่อนคุณภำพก ำกับติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีข้อมูล ผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่องโยงกับข้อมูลต่ำงๆ น ำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่น ำข้อมูลสำรสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลมำใช้ในกำรแก้ปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพบนพื้นฐำนของกำรวิจัย 
 4.ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่มีกำรก ำกับติดตำมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผล
และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ) 
 5.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และ PLC อย่ำงเป็นระบบ 
 6.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีและใช้ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 4  กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดำหำร  
 เป้ำประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ตัวช้ีวัด 
 1.ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง รัชกำลที่ 10  
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำง              
มีประสิทธิภำพ  

  2.ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน สิ่งแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

  3.ประสำน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร  หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  รวมทั้งเป็น
เครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 เป้ำประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบกำรพัฒนำที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน  

  ตัวช้ีวัด 
  1.ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีรูปแบบกำรพัฒนำที่สอดคล้องกันและเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือกำร

พัฒนำที่ยั่งยืน  
  2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ  กำรพัฒนำทักษะอำชีพ

ตำมควำมถนัด เพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงในกำรด ำเนินชีวิต 
  3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำที ่3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 4.ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย

กำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น 
 เป้ำประสงค์ที่ 10 ผู้เรียนในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำร มีคุณภำพเพื่อสร้ำง
ควำมม่ันคงของประเทศในระยะยำว 

 ตัวช้ีวัด  
 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม และกำร

ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำรได้รับบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มี

คุณภำพ  
 3.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
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ส่วนที่  3  ผลกำรด ำเนินงำน 
 
สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  ได้ก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร  งบประมำณ  
วิธีกำรและผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งมีงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร                   
รวมทั้งสิ้น  5,000,000  บำท    โดยจ ำแนกงบประมำณ  ดังนี้ 

1. งบประจ ำ     จ ำนวน  2,000,000   บำท 
 2. งบพัฒนำกำรศึกษำ    จ ำนวน  3,000,000   บำท 
1. งบประจ ำ   จ ำนวน  2,000,000    บำท 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนงบประมำณ 
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ก.ต.ป.น 50,000 
2. ค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,ประปำ,โทรศัพท์,Internet ฯลฯ) 1,000,000 
3. ค่ำไปรษณีย์ 50,000 
4. ค่ำวัสดุส ำนักงำน 200,000 
5. ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 50,000 
6. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง 150,000 
7. ค่ำวัสดุยำนพำหนะ 50,000 
8. ค่ำบ ำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 
9. ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 
10. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ค่ำเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,พำหนะ,ชดเชย

น้ ำมันเชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ) 
300,000 

 รวมงบประจ ำ 2,000,000 
 

2.รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณบริหำรจดักำรศึกษำส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
(งบพัฒนำกำรศึกษำ)  จ ำนวน  3,000,000  บำท 
ที ่ ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ งบประมำณ (บำท) 
1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 1,349,290 
2 กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 853,540 
3 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 605,000 
4 กำรจัดกำรศึกษำตำมบริหำรพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร 192,170 
 รวมงบพัฒนำกำรศึกษำ 3,000,000 
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โครงกำรส่งเสรมิกำรรบันักเรียนปีกำรศึกษำ 2563 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

          1. เพ่ือส ำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ. 2556 ใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดท ำแผนกำรรับ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ของสถำนศึกษำในสังกัด 
          2. เพ่ือเกณฑ์เด็กประชำกรวัยเรียนเข้ำเรียนกำรศึกษำภำคบังคับครบทุกคน และจัดสรรโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 ปีกำรศึกษำ 2563 ครบทุกคน 
พร้อมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมล ำดับขั้นตอนและเวลำ                  
ที่ก ำหนด 
          3. เพ่ือจัดท ำแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร  
          4. เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียนประสำนงำนช่วยเหลือ
รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 27กุมภำพันธ์–18เมษำยน  2563 
          5. เพ่ือประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยและให้มีกำรเปิดรั้วเยี่ยมชม
โรงเรียน (Open house) ทุกโรงเรียน ระหว่ำงกำรรับนักเรียน เพ่ือให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชำชน ได้มี
โอกำสเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจจะส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน 
          6. เ พ่ือชี้แจง ขั้นตอนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลกำรรับนักเรียนทำงเว็บไซต์                     
ตำมโปรแกรม สพฐ. ให้แก่ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรรับนักเรียน กำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนให้
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน ตลอดจนรำยงำนผลกำรรับนักเรียนบนเว็บไซต์                
เป็นรำยวัน ตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ  ได้ถูกต้อง เป็นไปตำมท่ีก ำหนดและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
          7. เพ่ือให้กำรประสำนงำน ติดตำมและตรวจเยี่ยม ตลอดจนชี้แนะแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำน
กำรรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1. เด็กวัยกำรศึกษำภำคบังคับในเขตพ้ืนที่บริกำรเข้ำเรียนครบ 100 % 
      2. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ครบ 100 % 
               3. นักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเทำ่เพิ่มข้ึน 
      4. อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนทุกระดับชั้นลดลง 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป  
  1. ส ำรวจประชำกรที่เกิดในปี พ.ศ. 2557 ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดำหำร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนกำรรับนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2564  
  2. จัดท ำประกำศให้ผู้ปกครองส่งเด็กท่ีมีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2565 และประกำศเรื่องกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำ
ที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2565 
 
  
 
 
 
 
 

กลยุทธท์ี่ 1 การพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาภาคบงัคบั 
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โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

          1. เพ่ือให้มีข้อมูล และสำรสนเทศเก่ียวกับสภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำ สำมำรถน ำไปใช้เป็นฐำนในกำรแก้ไขและพัฒนำต่อไปได้ 
          2. โรงเรียนจัดอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำตำมหลักโภชนำกำรและนักเรียนมีภำวะโภชนำกำรที่ดี            
มีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง 
          3. โรงเรียนสำมำรถบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกิจกรรมอำหำรกลำงวัน
เกิดกำรเรียนรู้กำรบริโภคอำหำรที่ถูกต้องและมีโภชนำกำร 
           4. โรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำให้มีระบบและมีประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1. ร้อยละของนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง 
      2. ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 
      3. ร้อยละ 90 นักเรียนมีน้ ำหนักและส่วนสูง (ดัชนีมวลกำย) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสุข 
      4. ร้อยละ100 นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด ปลอดภัยและมีคุณคำ่ทำงโภชนำกำรครบทุกคน 

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
      1. โรงเรียนมีบริบทและชุมชนที่แตกต่ำงกันออกไป เนื่องจำกมีประชำกรที่มีหลำยชำติพันธุ์                      
ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ค่ำนิยมและควำมเชื่อ รวมทั้งกำรด ำเนินวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน 
      2. งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร จะจัดสรรให้เฉพำะนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำและ
ประถมศึกษำเท่ำนั้น แต่สถำนศึกษำบำงแห่งจะมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำร
งบประมำณท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพเพ่ือให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบทุกคน 
      3. กำรถ่ำยโอนงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหำรจัดกำร มีผลกระทบต่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เนื่องจำกกำรจัดสรรงบประมำณไม่ตรงตำมก ำหนด 
      4. สถำนศึกษำบำงแห่งขำดองค์ควำมรู้ ไม่มีครูที่มีควำมรู้ทำงด้ำนโภชนำกำร กำรจัดอำหำรกลำงวัน
ให้กับเด็ก จะใช้ประสบกำรณ์ที่มี ไม่สำมำรถวัดคุณค่ำทำงโภชนำกำรได้ ไม่เหมือนกำรจัดส ำรับอำหำรโดยใช้
โปรแกรม Thai School Lunch และยังมีสถำนศึกษำบำงแห่งไม่ด ำเนินกำรเพรำะมีควำมยุ่งยำก เนื่องจำกระบบ 
internet ไม่เสถียร และครูผู้รับผิดชอบไม่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนคอมพิวเตอร์ 
      5. กำรด ำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน เป็นกำรท ำงำนที่มีส่วนร่วมหลำยฝ่ำย                    
ไม่ว่ำจะเป็นโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน บุคคล ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนที่ต้อง
ใช้เวลำมำกพอสมควร จึงจะปรำกฏผลที่เป็นรูปธรรม 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป  
      ออกนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 243 โรงเรียน เป็นกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ ใช้แบบติดตำม และประเมินผลที่ก ำหนด โดยบันทึกข้อมูลรำย
สถำนศึกษำจำกกำรสังเกต กำรสอบถำม กำรตอบค ำถำมปลำยเปิด กำรตอบค ำถำมระดับคุณภำพและกำรบันทึก
ข้อมูล รวมทั้งกำรบันทึกภำพประกอบกำรรำยงำน 
 
โครงกำรคดัเลือกนักเรยีนและสถำนศึกษำ เพือ่รับรำงวัลพระรำชทำนฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ด้ำนผู้บริหำร ด้ำนครูผู้สอน ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน และสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                     
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ                
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์กำรคัดเลือก 

3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้ขวัญก ำลังใจแก่นักเรียนและสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
      มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด คือ เด็กหญิงพัชรำภรณ์ ทำศรีภู นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
โรงเรียนบ้ำนชะโนด 2 แข่งขันประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษำขนำดกลำง 
 ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 

1. มีผู้สนใจสมัครเข้ำคัดเลือกน้อย ไม่เข้ำใจเกณฑ์กำรคัดเลือกท ำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
2. ควรให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงแรงจูงใจ พร้อมทั้งให้ควำมรู้ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ 

เกี่ยวกับเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ให้เข้ำใจและเข้ำถึงหลักกำร 
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โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562  
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 เชิงปริมำณ 
      1. ประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ทุกคนทุกโรงในสังกัดจ ำนวน 244 โรง จ ำนวน 3,386 คน ทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 มีนำคม 2563   
      2. ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 244 โรง                           
จ ำนวน 3,810  คน ทดสอบพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563    

เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  และชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ได้รับกำรประเมินคุณภำพด้วยเครื่องมือ

มำตรฐำน และได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยบุคคล รำยโรงเรียน และภำพรวมของเขตพ้ืนที่ไปใช้ในกำรนิเทศติดตำม 
วำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน (ตอบวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน) 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ตำรำงท่ี 1  คะแนนเฉลี่ยร้อยละควำมมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ควำมสำมำรถ จ ำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ S.D. 

กำรอ่ำนออกเสียง 3,295 50 66.83 13.38 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 3,295 50 71.49 9.62 

เฉลี่ย 3,295 100 69.16 20.96 
 จำกตำรำง คะแนนเฉลี่ยร้อยละควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2           
ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้ำนมีค่ำเท่ำกับ 69.16 ด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงได้แก่ กำรอ่ำน               
รู้เรื่อง ส่วนด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดคือ กำรอ่ำนออกเสียง  
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกเป็น
รำยด้ำน  ในภำพรวมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ 

จำกตำรำง แดสงให้เห็นว่ำควำมสำมำรถจำกกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ เมื่อรวมเฉลี่ยทุกด้ำน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
เท่ำกับ 45.18 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด                  
เท่ำกับ  45.96 และสูงกว่ำระดับประเทศ  +1.02  ในปีกำรศึกษำ 2562  มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100  
ด้ำนคณิตศำสตร์  จ ำนวน  1 รำย  คือ  เด็กหญิงช่อทิพย์  นำโสก  โรงเรียนชุมชนนำโสก 

 
 
 

ควำมสำมำรถแต่ละด้ำน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ ควำมแตกต่ำง 

+สูงกว่ำ/-ต่ ำ
กว่ำ (�̅�) (S.D.) (�̅�) (S.D.) 

ด้ำนคณิตศำสตร์ 44.94 19.99 45.96 19.84 +1.02 
ด้ำนภำษำไทย 46.46 18.19 44.41 16.61 -2.05 

เฉลี่ย 45.70 34.97 45.18 33.12 -0.52 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อบกพร่องของตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงของผู้เรียน เพื่อน ำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมของหน่วยงำน 

2. สถำนศึกษำท ำกำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องในด้ำนคณิตศำสตร์ และภำษำไทยของผู้เรียนในภำพรวมของ
สถำนศึกษำ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศภำยในชั้นเรียน และ
กำรก ำกับ ติดตำมในกำรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธสีอนของครูผู้สอนแต่ละคน 

3. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จะต้องท ำกำรวินิจฉัยตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของ
นักเรียนแต่ละคน เพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งน ำไปเป็นข้อมูลในกำร
ออกแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย 
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โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรนักเรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร  
ระดับนำนำชำติ  ป ี2563 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

     1. ส่งเสริม พัฒนำอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  
     2. จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับนำชำติรอบแรก เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไป

แข่งขันรอบที่ 2  
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

               1. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำควำมรู้ 
ทักษะ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  100 % 
              2. มีนักเรียนสมัครเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน  จ ำนวน  1,329 คน จ ำแนก ดังนี้  

คณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ ๓๐๓  คน  เข้ำร่วมแข่งขันรอบ 2   จ ำนวน 69 คน 
คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๖๔  คน  ไม่มีผู้เข้ำร่วมแข่งขันรอบ 2 
วิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ ๘๖๒  คน  เข้ำร่วมแข่งขันรอบ 2   จ ำนวน 158 คน 

     3. นักเรียนในโครงกำรมีเจตคติที่ดตี่อกำรเรียนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และมีควำมสนใจที่จะเป็น
นักวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  ร้อยละ 80 

     4. โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำรเป็นสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำร
พัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ แก่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรและนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
           1. โรงเรียนขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  
      2. โรงเรียนขำดเครื่องมือคัดกรองเพ่ือจ ำแนกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั้ง 10 ด้ำน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป 
      กิจกรรมนี้ดีควรด ำเนินงำนให้ต่อเนื่อง และมีกำรพัฒนำบุคลำกร ครู 
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โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณเ์รียนรู้วิทยำศำสตร์  
คณิตศำสตร ์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
     เพ่ืออบรมครูเลี้ยงด้วยระบบทำงไกล โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์ 

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 
   1.ครูพ่ีเลี้ยงที่เข้ำรับกำรอบรม ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลักสูตรอบรม 
   2.ครูพ่ีเลี้ยงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลักสูตรอบรมและสำมำรถด ำเนินงำนจัดอบรมในรอบ

ครูผู้สอนได ้
ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. สพป.มุกดำหำรคัดเลือกศูนย์กำรอบรมทำงไกล จ ำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่  

- ศูนย์กำรอบรมระดับปฐมวัยคือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
- ศูนย์กำรอบรมระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำคือ โรงเรียนมุกดำลัย 

     2. แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจ ำศูนย์อบรมแต่ละระดับ 
     3. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดกำรอบรมทำงไกลรอบครูพ่ีเลี้ยง โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ

ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ ปีงบประมำณ 2563               
จัดอบรมในวันที่ 2-3 , 8-10, 12-14 และ 15-17 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนฝัน   

     4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรอบรมจัดเตรียมห้องประชุมที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ช่อง DLTV  
ช่อง 15 และสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรม Video conference ชื่อ Scopia 

     5. ก่อนกำรอบรม มีกำรประชุมคณะท ำงำนอบรมครูพ่ีเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ศูนย์STEM สพป.มุกดำหำร  
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยคณะท ำงำนจัดกำรอบรมได้จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ กำรเป็นวิทยำกรปลำยทำง 
ดูแลกำรลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์และเตรียมบัตรป้ำยชื่อ ส ำหรับครู ในสังกัด สพฐ. สช.และอปท. จัดท ำป้ำยประจ ำ
กลุ่ม ป้ำยรำยชื่อผู้เข้ำอบรม เป็นต้น ส่วนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์STEM ก่อนกำรอบรมขอให้จัดเตรียมโปรแกรมสกอร์เปีย
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสื่อสำรแบบ Video Conference กับสถำนีต้นทำง สสวท. และวำงแผนดูแล
ระบบกำรสื่อสำรจำกต้นทำงตลอดกำรอบรม  

     6. ระหว่ำงกำรอบรม  คณะท ำงำนประจ ำศูนย์อบรมได้ท ำหน้ำที่ ดังนี้ 
- รับลงทะเบียนและแจกป้ำยชื่อพร้อมคู่มือกำรอบรม  
- ด ำเนินกำรลงชื่อเข้ำอบรมในระบบ (Check in) 
- ปฏิบัติหน้ำที่เป็นวิทยำกรปลำยทำง คอยดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมได้ 

ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตำมวิทยำกรต้นทำง 
-   แจกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตำมใบงำนกิจกรรม 
-   ส่งภำพบรรยำกำศกำรอบรมให้กับสถำนีต้นทำง 
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์STEM  ได้ท ำหน้ำที่คอยดูแลระบบกำรสื่อสำรแบบ Video Conference  

กับสถำนีต้นทำง สสวท. ดูแลกำรรับสัญญำณถ่ำยทอดจำกสถำนีต้นทำง และดูแลกำรสื่อสำรผ่ำนสมำร์ทโฟน 
ของผู้เข้ำอบรม สร้ำงกลุ่มโครงกำรอบรมทำงไกล SMT ส ำหรับไว้ติดต่อ ประสำนงำน แนะน ำและช่วยเหลือหลัง
กำรอบรม 

- เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม ได้มอบชุดสื่อและอุปกรณ์ให้กับครูพ่ีเลี้ยงศูนย์อบรมจำกสพฐ.  
สช.และ อปท. 
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     7. หลังกำรอบรม ได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนประจ ำศูนย์อบรม สพป.มุกดำหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
ศูนย์ STEM เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค จัดท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ สสวท.  

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
1. ด้ำนเอกสำร และ สื่อ อุปกรณ์ในกำรอบรม เนื่องจำก สสวท.ส่งสื่อ อุปกรณ์ล่ำช้ำในรอบ 

ปฐมวัยท ำให้คณะท ำงำนต้องวำงแผนเตรียมกำรอบรมใหม่ (ได้รับสื่อ อุปกรณ์ในช่วงบ่ำย เวลำ 13.00 น.)  
ท ำให้ผู้เข้ำอบรมไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน  

2. สัญญำณกำรถ่ำยทอด ระบบเสียง ภำพมีควำมไม่ชัดเจนและหยุดชะงักในบำงเวลำ 
3. เนื่องจำกกำรอบรมมีโรคระบำดโควิด 19 จึงท ำให้เกิดควำมกังวลของผู้เข้ำอบรม 

ที่ต้องเฝ้ำระวัง  
      4. งบประมำณท่ีจัดสรรมำให้ ก ำหนดให้ใช้ได้เฉพำะผู้เข้ำอบรม จึงเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับ 

ศึกษำนิเทศก์และคณะผู้จัดกำรอบรมที่ต้องจัดหำอำหำรกลำงวันเอง และจัดหำเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับให้ผู้เข้ำ
อบรมได้ท ำควำมสะอำดมือฆำ่เชื้อป้องกันโรคระบำดโควิด 19 
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน         
และกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
               1. เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะจ ำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถคิด วิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์    
คิดแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           2. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดกำรพัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้และนวัตกรรมในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตรงตำมควำมต้องกำรและบริบทของสถำนศึกษำ 
           3. เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. มีคลิปวีดิทัศน์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล 

 แนวทำงกำรจัดกิจกรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรมีกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
   1) เชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 8 โรงเรียน 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ในกำรจัดกิจกรรม 3 
กิจกรรม ได้แก่ 
 กิจกรรมที่ 1 มีคลิปวิดีทัศน์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล 
 กิจกรรมที่ 2 จัดประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับครูและนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรโรงเรียนชี้แจงแนวทำงกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ 
ให้กับครูผู้สอนในสังกัด และคัดเลือกครูกลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำร่วมโครงกำรด้วยควำมสมัครใจ อย่ำงน้อยระดับชั้นละ 
1 คน ซึ่งสำมำรถสรุปจ ำนวนครูกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้ดังนี้ 
 ระดับชั้นอนุบำล จ ำนวน  9 คน 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน  10   คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย,ภำษำอังกฤษ,ศิลปศึกษำ
,คณิตศำสตร์ 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 8  คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย,คณิตศำสตร์, 
ภำษำอังกฤษ 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 10 คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ,คณิตศำสตร์,ภำษำไทย
,วิทยำศำสตร์ 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จ ำนวน  8 คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์,วิทยำศำสตร์.ภำษำอังกฤษ
,ภำษำไทย 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 10 คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,คณิตศำสตร์,สังคมศึกษำ
,ดนตรี-นำฏศิลป์,คอมพิวเตอร์,ภำษำไทย 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 10 คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ,วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย
,คณิตศำสตร์ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 4 คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ,สุขศึกษำ,ภำษำอังกฤษ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 3  คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย,คณิตศำสตร์ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 2  คน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,ภำษำอังกฤษ 
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   3) ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT กำรสอนผ่ำนระบบทำงไกล DLTV และจัดหำคลิปวิดีโอที่
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหำและบริบทของสถำนศึกษำจำกแหล่งสื่อต่ำง ๆ เช่น สสวท. สพฐ. 
DLTV เป็นต้น 
   4)  ครูผู้สอนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม จัดท ำคลิปวิดีโอกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้นักรียนได้
น ำไปศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ 
   5) นักเรียนเรียนรู้บทเรียนผ่ำนสื่อ ICT คลิปวิดีโอทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งอยู่ที่
บ้ำนก็สำมำรถเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนรักกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี 
   6) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนำ จัดหำ และรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ ICT เพ่ือใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
  2. มีกำรจัดกำรประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส ำหรับครูและ
นักเรียน 
 แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรร่วมกับสถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน
ได้มีกำรประกวดแข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดค่ำยเพ่ือพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
 ระดับชั้นเรียน 

- มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยครูกับนักเรียนในชั้นเรียน มีกำรแนะน ำ  
ชี้แนะ ติชม จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เพ่ือนสอนเพื่อน ในช่วงลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 

- จัดป้ำยนิเทศแสดงผลงำนนักเรียน,ป้ำยแสดงควำมรู้ให้นักเรียนได้ศึกษำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ 
- จัดกลุ่มไลน์ระดับชั้นเรียนเพื่อน ำเสนอผลงำนนักเรียนให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ชื่นชม 
- จัดมุมแสดงผลงำน/ชิ้นงำนของนักเรียน 

ระดับสถำนศึกษำ 
- มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผู้บริหำรกับครู ครูกับครู เพ่ือร่วมกัน 

วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน 
- ค่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
- จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนนักเรียนในวันส ำคัญและโอกำสต่ำง ๆ เช่น วันแม่แห่งชำติ  

วันภำษำไทยแห่งชำติ วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ วันคริสต์มำส เป็นต้น 
 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

- มหกรรมนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ สพป.มุกดำหำร (Innovative Education  
Festival’Mukdahan Area) 

- กำรประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในFacebook เพจ กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มไลน์ : กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพป.มุกดำหำร 
  3. มีกำรนิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
 ระดับสถานศึกษา 

-  แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยในเพื่อติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้
วิธีกำรนิเทศ เช่น นิเทศโดยผู้บริหำรโรงเรียน นิเทศโดยหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร นิเทศโดยเพื่อนครู 
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- นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้มีกำรแนะน ำ ชี้แนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัด 
กำรเรียนรู้ต่อไป 

- จัดประชุม PLC ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรโรงเรียนและครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหำ 
แนวทำงแก้ปัญหำเร่งด่วนในกำรแก้ไข และร่วมกันพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ไปในแนวทำงเดียวกัน 

- ถอดบทเรียน (Lesson Learned) กำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่โครงกำรก ำหนด 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำร

ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
- ออกนิเทศตำมปฏิทินกำรออกนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี21 ตำมทักษะกำรเรียนรู้ 3R x 8Cs 
 ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
  ระดับสถำนศึกษำ 

1) ระยะเวลำที่ไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรด ำเนินกิจกรรมที่ได้วำงแผนไว้ เนื่องจำกกิจกรรมต่ำง ๆ  
ที่เข้ำมำแทรกเป็นระยะ ๆ จึงท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรบำงครั้งขำดควำมต่อเนื่อง  

2) ผู้นิเทศขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 3R x 8Cs จึงด ำเนินกำรอย่ำงไม่จริงจัง และไม่ได้ใช้ 
ประโยชน์จำกผลกำรนิเทศเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง 
 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1) ขำดกำรเตรียมบุคลำกรที่จะท ำหน้ำที่ผู้นิเทศอย่ำงเหมำะสมทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
2) ผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นคนใหม่ จึงอำจมีควำมเข้ำใจในโครงกำรไม่ครบถ้วน  
3) ครูกลุ่มเป้ำหมำยขำดทักษะในกำรจัดหำ/จัดท ำคลิปวิดีโอเป็นของตนเอง 
4) ขำดเครื่องมือนิเทศ ติดตำมในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  ข้อเสนอแนะ 
1) สพฐ.ควรจัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนอย่ำงละเอียดและชัดเจน 
2) พัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 
3) ออกแบบเครื่องมือนิเทศ ติดตำมให้เป็นแนวเดียวกัน 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป  
      ควรเพิ่มโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยให้ครบทุกโรงเรียน เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำให้เท่ำเทียมกัน 
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โครงกำรพัฒนำต่อยอดขยำยผลโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
     1. เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรสอนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็ก

ปฐมวัยในกำรจัดกำรเรียนรู้และส่งเสริมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำหรับเด็กปฐมวัยตำม
แนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
       2. เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพโรงเรียนให้สำมำรถพัฒนำต่อยอดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ใน
ระดับปฐมวัยเพื่อขอประเมินรับป้ำยตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ได้ 
      3. เพ่ือให้โรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินทักษะทำงวิทยำศำสตร์นักเรียนชั้น ป.1  
ปีกำรศึกษำ 2563 ได ้

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1. ผู้เข้ำอบรมให้ควำมสนใจและกระตือรือร้นในฝึกอบรมเป็นอย่ำงมำก  
      2. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมเรื่องน้ ำและอำกำศ                  
อยู่ในระดับดีมำก มีคะแนนผลกำรทดสอบหลังกำรอบรม คิดเป็นค่ำเฉลี่ยร้อยละ 83.85  
       3.มีโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินเพ่ือรับป้ำยตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย 
จ ำนวน 81 โรงเรียน  

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
      กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ งบประมำณท่ีจัดสรรในกำรจัดหำสื่อ อุปกรณ์เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมได้ใช้ใน 

กำรฝึกปฏิบัติ ค่อนข้ำงน้อย ไม่เพียงพอ   แต่ผู้เข้ำอบรมมีมำก ซึ่งพบปัญหำในกำรท ำกิจกรรมได้ไม่ทั่วถึงและไม่
เพียงพอ ควรมีกำรนิเทศติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง  

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป 
      ในปีกำรศึกษำ 2564 ควรเพิ่มงบประมำณในกำรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ตำมสัดส่วนของผู้เข้ำอบรม
ด้วยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนที่มี
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย เพ่ือให้ครูปฐมวัยได้ศึกษำและเป็นแนวทำงน ำไป
จัดกิจกรรมในโรงเรียนของตน 
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โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมลักษณะที่พึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ 
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

วัตถุประสงค์โครงกำร 
     1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรที่เป็นแกนน ำ ด ำเนินงำน

ตำมโครงกำรสร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง 
     2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแกนน ำ มีกำรพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีด้ำน

กำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
     3.  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดหำร จ ำนวน ๒๔๓ โรงเรียน  

ด ำเนินกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน  
     4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม   

มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนนิงำนโครงกำรและสำมำรถนิเทศติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียนได้เปน็อย่ำงดี  
       5. ร้อยละ 50 ของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.มุกดำหำร มีผลกำรปฏิบัติที่ดีตำมวิถีคุณธรรม สำมำรถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำในระดับกลุ่มเครือข่ำยและระดับเขตพ้ืนที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
      1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ครูและนักเรียนโรงเรียนแกนน ำในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำมำรถเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมตำมก ำหนด 

2. บุคลำกรแกนน ำในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำมำรถน ำควำมรู้มำขยำยผลสู่
สถำนศึกษำทุกเครือข่ำย 

3. บุคลำกรในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
สร้ำงสรรค์คนดีเพื่อพัฒนำจริยธรรม 

4. โรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่เป็นโรงเรียนแกนน ำผ่ำนกำรประเมินโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ  3  ดำว 

ปัญหำและอุปสรรค 
      1. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำรขำดควำมต่อเนื่อง 

     2. ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี 
     3. งบประมำณในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมไม่เพียงพอ  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป 

      1. ควรมีงบประมำณในกำรพัฒนำครูแกนน ำและนักเรียนแกนน ำกำรพัฒนำจริยคุณ 
         2.  ครูต้องศึกษำ และเข้ำใจหลักกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ของโครงกำร 

     3.  โรงเรียนควรด ำเนินกำรในกำรพัฒนำจริยคุณอย่ำงต่อเนื่อง 
      ๔. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรนิเทศเพ่ิมข้ึน 
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โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 
ปีกำรศึกษำ 2562 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
     1.  เพ่ือประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  

และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551   
      2. เพ่ือน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 และน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนระดับห้องเรียน โรงเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  

     3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส ำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจ และก ำหนดแผนพัฒนำคุณภำพ          
กำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
        1.  ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET)  มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่ำงปีกำรกำรศึกษำ 2562                         
และปีกำรศึกษำ 2561 ในแต่ละวิชำลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
            2. ผลกำรเปรียบเทียบจ ำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET)  มำกกว่ำร้อยละ 50 ขึ้นไป ระหว่ำงปีกำรกำรศึกษำ 2562                          
และปีกำรศึกษำ 2561 เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561  
                3.  มีระบบกำรนิเทศภำยนอก ภำยในที่เข้มแข็ง ครูตื่นตัวในกำรวำงแผน เตรียมสื่อ และจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
             4. ครูได้สร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำไปพัฒนำผู้เรียน 
             5. นักเรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ ตำมหลักสูตรก ำหนด 
 ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
          ควำมรู้พื้นฐำนและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ำกัน เห็นควรจัดให้มีกำรนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ำย ระดับ
เขตพ้ืนที่ โดยน ำผลกำรประเมินมำวำงแผนพัฒนำผู้เรียนทุกระดับชั้ นให้ขับเคลื่อนคุณภำพไปพร้อมๆกัน                    
และจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมหลักสูตรก ำหนด 
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (โรงเรียนสุจรติ) 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน   
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

2. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 

3. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีพฤติกรรมยึดมั่นควำม 
ซื่อสัตย์สุจริต 

4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำมุกดำหำร มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรได้ประชุมชี้แจงขยำยผลกำรด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหำร  และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียนเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ได้ประสำนผู้บริหำรโรงเรียนด ำเนินกำร
ถอดบทเรียน (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ และ แจ้งครูด ำเนินกำรถอดบทเรียน (Best Practice) 
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน  ให้ด ำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี อย่ำงต่อเนื่อง ให้ด ำเนินกำรแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ.  
น้อย ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในเอกสำรคู่มือกำรด ำเนินงำน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำมำ
ปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
โดยใช้เครื่องมือของส ำนักงำน ป.ป.ช. ด ำเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ผู้บริหำรและ
ครูในสังกัดทรำบ โดยให้โรงเรียนสร้ำงนวัตกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมกำรบริหำร นวัตกรรมกำรเรียน 
กำรสอน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต หรือต่อต้ำนกำรทุจริตให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน และได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น) ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
และได้ออกนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน 

ปัญหำและอุปสรรค 
      1. ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริต  ของสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังเข้ำใจไม่ถูกต้อง 

     2. สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลักในกำรกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำและกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต  
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 
งบประมำณ2563 (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ   
ประจ ำปีงบประมำณ 2563) 

วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน  

ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  
     2. เพ่ือพัฒนำและยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร กำรจัดกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  
     3. เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ  
ผลกำรด ำเนินงำน  
     ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มุกดำหำร ประจ ำปีงบประมำณ 2563  โดยภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร               
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.11  ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ B ( Good )  
โดยตัวชี้วัดที่ 1 เรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนสูงสุด 97.65 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องกำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนน 62.50 คะแนน 

      บำงตัวชี้วัดมีผลกำรประเมินสูงทั้งนี้อำจเนื่องจำกมีกำรวำงแผนเตรียมกำรรับกำรประเมินและ
ด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่อย่ำงเป็นระบบอย่ำงเป็นระบบ โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่อย่ำงเข็มแข็ง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนมีควำมชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรประเมินที่ก ำหนดไว้  
      บำงตัวชี้วัดมีผลคะแนนต่ ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจำก แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรำยละเอียดที่ต้องเตรียมกำรค่อนข้ำงมำก หรือเกิดควำมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนในประเด็นกำรประเมินท ำให้ข้อมูลที่ปรำกฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนไม่ตรงตำมข้อพิจำรณำ หรือขำด
ควำมสมบูรณ์   ไม่ครบตำมองค์ประกอบที่ก ำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้คะแนนในรำยกำรดังกล่ำว  

     ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 84.48 - - 
2559 72.71 ลดลง - 11.77 
2560 76.04 เพ่ิมข้ึน +3.33 
2561 74.19 ลดลง - 1.85 
2562 87.53 เพ่ิมข้ึน +13.34 
2563 82.11 ลดลง -5.24 
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ปัญหำและอุปสรรค 
 ด้ำนบุคลำกร 
  1) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน ITA Online ของบุคลำกรบำงกลุ่มยังเข้ำใจไม่ถูกต้อง 

2) บำงกลุ่มงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลักในภำรกิจประจ ำที่จะต้องเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำให้ไม่มีควำม
ต่อเนื่องไม่มีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ITA Online  
 ด้ำนเทคนิค 
  ควำมยุ่งยำกในขั้นตอนกำรน ำรำยงำน  และกิจกรรมต่ำงๆ เข้ำสู่ Website ของ ส ำนักงำน 

แนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป 
     ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำออนไลน์เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ด้ำนบุคลำกร 

1) แจ้งกระบวนกำรวิธีกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง Social Network /ประชุม Video Conference  
2) หำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้

อธิบำยกระบวนกำรขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสำนเกี่ยวกับกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน 
 ด้ำนเทคนิค 

ที่ปรึกษำกำรประเมิน และ บุคลำกรทุกกลุ่มงำนที่มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือรับกำร
ประเมิน ควรมีกำรทบทวนวิธีกำรใช้งำนระบบ Website  ของหน่วยงำน 
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563  (กิจกรรมประเมนิสถำนศึกษำออนไลน์) 

วัตถุประสงค์   
     1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จ ำนวน 243  โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน อยู่ในระดับ A ขึ้นไป                
     2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  จ ำนวน 2,065  คน เข้ำใจระบบกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
   3. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรที่มีพฤติกรรมยึดมั่นควำม

ซื่อสัตย์สุจริต  
   4. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

มุกดำหำรที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   5. โรงเรียนในสังกัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรมีนวัตกรรมกำรป้องกัน

กำรทุจรติเชิงรุก 
  ผลกำรด ำเนินงำน  

     กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและน ำข้อเสนอแนะไปจัดท ำมำตรกำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งในระดับนโยบำยและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่ บุคลำกรในสถำนศึกษำ ที่ท ำงำนให้กับ
สถำนศึกษำมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จ ำนวน 239 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 25 คน และกลุ่มผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ จ ำนวน 239 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 20 คนโดยมีกรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อ ำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 9) กำร
เปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำรทุจริต  
  ส ำหรับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

 1.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.91 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 94.93
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.23 

1.2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่ง
ได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ และ
จำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.06 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.51 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.72 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
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          ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.93 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.67 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.22 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.07 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.23 ซึ่งอยู่ในระดับ C 

1.3 สถำนศึกษำได้คะแนนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยู่ในระดับ AA จ ำนวน 43 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 17.99 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ ำนวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.44 
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ ำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.97 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ C จ ำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.90 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จ ำนวน 15 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 6.28 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.42  

ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
 ด้ำนบุคลำกร 
  1) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน ITA Online ของสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังเข้ำใจไม่ถูกต้อง 

2) สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลักในกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำท ำให้ไม่มีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ITA Online  
 ด้ำนเทคนิค 
  ควำมยุ่งยำกในขั้นตอนกำรตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบำงพ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
 ด้ำนบุคลำกร 

1) แจ้งกระบวนกำรวิธีกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำง Social Network / ประชุม Video Conference  
2) หำกสถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบำย

กระบวนกำรขั้นตอนในกำรประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสำนที่ปรึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำร
และข้ันตอนกำรประเมิน 
 ด้ำนเทคนิค 

ที่ปรึกษำกำรประเมิน และ สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน ควรมีกำรทบทวนวิธีกำรใช้งำน
ระบบ              ITA Online  

ที่ปรึกษำกำรประเมิน ควรชี้แจงและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบประเมิน 
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โครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.  
ประจ ำปี 2563 
 วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำในสังกัด ในกำรตรวจสอบและรับรองข้อมูลผล                  
กำรคัดกรองนักเรียนยำกจนในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
      2. เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด ในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ                  
ของนักเรียนยำกจนที่สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
      3. เพ่ือสนับสนุนกำรติดตำมผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยำกจน ครอบครัว และสถำนศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมเง่ือนไขกำรสนับสนุนเงินอุดหนุน 
      4. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมืออ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กและเยำวชน             
ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส และผู้ด้อยโอกำสเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ จนส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำคบังคับ 
           5. เพ่ือสนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูลและ                
กำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
 ผลกำรด ำเนินงำน 

1. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิตและสภำพแวดล้อมทำ 
สังคมอย่ำงทั่วถึง ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกันแก้ไขปัญหำทั้งด้ำนกำรเรียนรู้ ซึ่งเห็นได้จำกกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 

     2. ผู้บริหำรโรงเรียนและครู โดยผู้บริหำรรู้ศักยภำพของครูในกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิรูป                
กำรเรียนรู้ ได้ข้อมูลพ้ืนฐำนของนักเรียน เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน และครู                 
มีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน มีควำมรักและศรัทธำ
ในวิชำชีพครู และมีผลงำนสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

     3. โรงเรียน มีผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและโรงเรียนได้รับกำรยอมรับ กำรสนับสนุน
และควำมร่วมมือจำกบุคลำกร ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

     4. ผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เข้ำใจถึงวิธีกำรอบรมสั่งสอนบุตร
หลำน เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่บุตรหลำน และมีสัมพันธภำพที่ดีกับบุตรหลำน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง จำกกำร
ด ำเนินงำนระบบดูแลนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
          5. สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนในระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนและยำกจน
พิเศษได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน  
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โครงกำรกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ กิจกรรมหลักส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ปีงบประมำณ 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม 
     1. เพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุปกรณ์กำรศึกษำ

ทำงไกล ดูแลรักษำ ติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์พ้ืนฐำน แก้ไขปัญหำของระบบกำรศึกษำทำงไกลได้  
     2. เพ่ือเป็นแนวทำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

กำรศึกษำทำงไกลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     3. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกล 

ดูแลรักษำ ติดตั้ง ซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์พ้ืนฐำนได ้
     2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำใจแนวทำงด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

กำรศึกษำทำงไกลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.สถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอน 

โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ที่สำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 

               1. อุปกรณ์ DLTV ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ 
               2. ขำดงบประมำณในกำรจัดซื้อ/ซ่อมแซมให้เพียงพอกับผู้เรียน       
               3. ครูยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ในกำรใช้สื่อ DLTV 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
            1. ฝึกอบรมครูทุกคนในโรงเรียนขนำดเล็ก ให้สำมำรถใช้งำนสื่อ DLTV ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
มีประสิทธิภำพ 
            2. จัดหำอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน 
            3. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพ่ือกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพ 
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โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว (HOME SCHOOL)   
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว (HOME SCHOOL) ให้มีคุณภำพตำมหลักเกณฑ์

และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2551  และพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน   
ด้ำนผู้ปกครอง  ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  สรุป ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถมีกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ 
            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ              
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนที่ตนเองถนัด และเรียนรู้อยู่เสมอ 

ผลกำรด ำเนินงำน    
      1. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินผลกำรเรียนผ่ำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ตำมแผน              
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

     ๒. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้จัดกำรศึกษำ/ครอบครัวร่วมกันก ำหนด 

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข    
     มีผู้สนใจสมัครเข้ำคัดเลือกน้อยมำก  ไม่เข้ำใจเกณฑ์กำรคัดเลือกท ำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ควรให้กำรส่งเสริม  สนับสนุน  และสร้ำงแรงจูงใจ พร้อมทั้งให้ควำมรู้ให้ค ำปรึกษำ  ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับ 
เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ  เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน  ให้เข้ำใจและเข้ำถึงหลักกำร 
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กลยุทธ์ที่ 2  กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ 
โครงกำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
     1. เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร

บัญชีถูกต้องและ มีกำรควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
      2. เพ่ือให้ทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ งำนทำงด้ำนกำรเงิน บัญชีของ
โรงเรียนในสังกัด 

          3. เพ่ือให้ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนได้ทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร 
บริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของหน่วยงำน และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร 
บริหำร  

     4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีถูกต้องและ     
มีกำรควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
      5. ผู้บริหำรระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนได้ทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของหน่วยงำน และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรบริหำร 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
          1. ตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร   1 หน่วยงำน 

     2. ตรวจสอบประเมินกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี จ ำนวน 40  โรงเรียน  ดังนี้ 
 ระดับดีมำก    จ ำนวน  16  โรงเรียน   ระดับดี  จ ำนวน  14  โรงเรียน  
 ระดับพอใช้ จ ำนวน    9  โรงเรียน ระดับปรับปรุง จ ำนวน    1  โรงเรียน 
     3. ตรวจสอบเงินเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
        จ ำนวน  56  โรงเรียน 

              4. อบรมเชิงปฏิบัติกำร ตรวจสอบภำยใน สพฐ    
          5. รว่มประชุมเครือข่ำยตรวจสอบภำยใน ระดับ สพฐ    
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โครงกำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดตั้ง จดัสรร และตดิตำม ประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
               1. เพ่ือวิเครำะห์งบประมำณให้กำรจัดตั้ง และกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร
แนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย สำมำรถน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนกำรสอนนักเรียน ในสถำนศึกษำต่อไป 

     2. เพ่ือให้กำรจัดตั้งงบประมำณ ตรงตำมควำมต้องกำร จ ำเป็น ขำดแคลน ของสถำนศึกษำ 
      3. เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณ มีประสิทธิภำพ โปร่งใส คุ้มค่ำ เหมำะสม และเพียงพอ 
      4. เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

     5. เพื่อเป็นกำรก ำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณ ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันก ำหนดเวลำ และเป็นกำรป้องกันปัญหำที่
อำจจะเกิดจำกกำรด ำเนินกำร 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมเป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด 
            1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ศึกษำ วิเครำะห์ควำมต้องกำร จ ำเป็น 
ขำดแคลนงบประมำณด้ำนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของสถำนศึกษำในสังกัดให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือน ำผลกำรวิเครำะห์มำจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ ให้กับ
สถำนศึกษำตำมควำมต้องกำร เกิดควำมคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่
ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

     2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้จัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้กับสถำนศึกษำในสังกัดที่มีควำมต้องกำร จ ำเป็น และ
ขำดแคลน โดยมีสถำนศึกษำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ จ ำนวน 103 แห่ง ได้รับกำรพิจำรณำจัดตั้ง
งบประมำณ จ ำนวน  92  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.32      
      3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ให้กับสถำนศึกษำ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดประสบภัยธรรมชำต ิ จ ำนวน 25 แห่ง และได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือช่วยเหลือในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน จ ำนวน 16 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 64 
      4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ให้ควำมรู้  ค ำแนะน ำ ปรึกษำ                      
แก่สถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ด้ำนกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินด้ำนกำรศึกษำ (ระบบบัญชี
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ครบทุกแห่ง  จึงท ำให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้คะแนนประเมินตำมตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
รำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ของกำรประเมินตัวชี้วัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ 5 

     5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ออกก ำกับ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณ
ของสถำนศึกษำในสังกัด ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณปี 2563 โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรอเนกประสงค์ ส้วมนักเรียน บ้ำนพักครู และรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม และกรณีประสบภัยธรรมชำติ จนสำมำรถ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ทันในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2563 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป  
      พัฒนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ  และระเบียบ กฎหมำย  วิธี แนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณได้ถูกต้อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน  สพป.มุกดำหำร ร่วมกบัสถำนศึกษำ               
ในสังกัด ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  
ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนน ี ๘๔ พรรษำ  

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด ได้แสดงออกถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี

ควำมรักควำมสำมัคคี  ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถท่ีตนเองถนัดมำใช้ เช่น กำรกีฬำ     
     2. เพ่ือให้มีกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย  อำรมณ์ จิตใจและสังคม เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่รำชกำร 
     3. เพ่ือให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
     1. ประชุม/ขออนุมัติโครงกำร  ประชำสัมพันธ์  ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เตรียมกำรจัดกิจกรรม

กำรแข่งขันกีฬำ ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน – 15 พฤศจิกำยน  2562 
     2. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมและสร้ำงควำมสำมัคคีที่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี  

๘๔ พรรษำ อ ำเภอหว้ำนใหญ่ ในวันที่ 12 พฤศจิกำยน  2562 
     3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ได้ร่วมออกก ำลังกำยและร่วมเล่นกีฬำ                 

ตำมศักยภำพของตนเอง 
     4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิต ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ พร้อมรับมือกับกำรปฏิบัติงำนสู่มืออำชีพ  
     5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำ

งำนในส ำนักงำนให้มีประสิทธิภำพและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและโครงกำร              
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ต่อไป 
   ข้อเสนอแนะ 
      1. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   เห็นควร ให้มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                    
เข้ำร่วมกิจกรรมนี้ทุกเครือข่ำย จ ำนวน 19  เครือข่ำย 

     2. งบประมำณที่ได้รับตำมโครงกำรนี้  ไม่เพียงพอ จึงขอเสนองบประมำณในปีต่อไป 
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โครงกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร 
 วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ  ปัญหำ และอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
       2. เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
       1. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมี
ส่วนร่วม และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน 
      2. ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรมำกข้ึน 

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
              ภำระงำนด้ำนอื่น ๆ ที่เข้ำมำแทรกอำจท ำให้กำรด ำเนินงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกท่ีได้วำงแผนไว้ 
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โครงกำรประชุมสมัมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
      1. เพ่ือให้โรงเรียนได้รับทราบและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     
      2. เพ่ือติดตาม รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
      3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด 
      4. เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ในปีการศึกษาปัจจุบัน 
      5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานมากยิ่งข้ึน  
      6. เพ่ือรับทราบความเคลื่อนไหว ความรู้  ระเบียบกฎหมาย ที่ควรทราบและเก่ียวข้อง  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
      1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ เพ่ือน าไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
      2. ผู้บริหารและครู สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น และสนองตอบต่อ 
กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
      3. ผู้บริหารและครู มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
      4. ผู้บริหารและครูสามารถน าผลการด าเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

     5. ผู้บริหาร ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากขึ้น                       
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โครงกำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่งครูพ่ีเลี้ยง 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำป ี2563 
 วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมที่โรงเรียนต้องกำร 
          2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครบทุกชั้นเรียน 
          3.  ทดแทนต ำแหน่งว่ำงสถำนศึกษำขำดแคลนครู 

ผลกำรด ำเนินงำน 
              1. ท ำให้ได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือมำทดแทนสถำนศึกษำท่ีขำดแคลนครู          
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
              2. โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนสูง 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ด ำเนินกำรสอบจ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
              ครั้งที่ 1 ตำมท่ีด ำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน และต ำแหน่ง                   
ครูพ่ีเลี้ยง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปี 2563 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก           
ในวันที่  25 มกรำคม 2563 ผลกำรคัดเลือก   จ ำนวน  4  วิชำ ดังนี้  
                  1. วิชำอุตสำหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี สอบคัดเลือกได้   1 คน 
                  2. วิชำเอกภำษำอังกฤษ   สอบคัดเลือกได้   9 คน 
                  3. วิชำเอกวิทยำศำสตร์   สอบคัดเลือกได้  24 คน 
                  4. วิชำเอกคอมพิวเตอร์   สอบคัดเลือกได้    1 คน 
             รวมทั้งสิ้น  35 คน 

     ครั้งที่ 2  ตำมท่ีด ำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกในวันที่  5 กันยำยน 2563 ผลกำรคัดเลือก                   
จ ำนวน  2 วิชำ ดังนี ้ 
          1. วิชำดนตรีศึกษำ   สอบคัดเลือกได้   8 คน 
          2. วิชำเอกสังคมศึกษำ   สอบคัดเลือกได้  14 คน 
                                                   รวมทั้งสิ้น  22 คน  
 ปัญหาและอุปสรรค 
               1. งบประมำณไม่เพียงพอ 
              2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรต่ำงๆยังไม่ได้รับควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร 
              3. ผูส้มัครคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปี 2563  ผ่ำนเกณฑ์เป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน แต่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่
สำมำรถเรียกตัวผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกไม่ได้เนื่องจำกมีต ำแหน่งว่ำงน้อย 
 

 

 

 
 



               รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2563           หนา้51 

 

โครงกำรสรรหำและเลอืกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวทิยำโรงเรียน 
ประจ ำส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  
 วัตถุประสงค์โครงกำร 
      1. เพ่ือเพ่ิมบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร               
ในกำรท ำงำนปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำ 
          2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องด้ำนจิตวิทยำ 
          3.  ทดแทนต ำแหน่งว่ำง 
 ผลการด าเนินงาน 
              1. ท ำให้ได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
              2. สำมำรถด ำเนินกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผลสัมฤทธิ์สูง 

       ตำมที่ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน ประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปี 2563 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภำคม 
2563  ผลกำรคัดเลือก  ดังนี้  

- ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก  จ ำนวน  2  คน 
      ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ         
          กำรรับสมัครกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน ประจ ำ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจ ำปี 2563 มีผู้สนใจสมัครเป็นจ ำนวนมำก และสอบผ่ำน
ตำมเกณฑ์เป็นจ ำนวนมำกเช่นกัน แต่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเรียกตัวผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกน้อยจึงอยำกให้
หำต ำแหน่งว่ำงเรียกตัวให้มำกกว่ำนี้ 
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กลยุทธท์ี่ 3  การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

โครงกำรกำรนิเทศเพือ่ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศกึษำด้วยรูปแบบ 5M  Model  
Road  to 99   ปีกำรศกึษำ 2562 
  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      1.  ประชุมสร้ำงควำมตระหนักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียน ของนักเรียนแก่ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
      2.  ประกำศเกียรติคุณ มอบขวัญ ก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นเลิศ  
      3.  มอบรำงวัลเด็กเก่งและเด็กดี 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
      1.  ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ที่เข้ำร่วม
ประชุมรับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมสึกษำมุกดำหำรมีควำม
ตระหนักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  100 %  
      2.  ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรน ำนโยบำยและ                
ทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 5M Model สู่กำรปฏิบัติทั้งระดับเครือข่ำย ระดับสถำนศึกษำและระดับห้องเรียน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพของนักเรียนในทุกระดับชั้นสูงขั้น  และผลสัมฤทธิ์ในระดับชำติลดล ำดับ          
จำกมำกกว่ำ 100 ลดล ำดับต่ ำลงกว่ำ 99  ในสองระดับกำรศึกษำ คือ 

2.1   ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษำ            
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562  ได้ล ำดับที่ 96 

2.2   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National /educational Test :      
O - NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 ล ำดับที่ 96 
          2.3   ประกำศเกียรติคุณ มอบขวัญ ก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นเลิศ  
        2.3.1)  มอบเกียรติบัตรเครือข่ำยยอดเยี่ยม สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพในรูปแบบองค์กร
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำล ำดับที่ 1 – 3 และ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ดังนี้ 
 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก ำ ร ท ด ส อ บ  NT ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่  3 บ ร ร ลุ เ ป้ ำ ห ม ำ ย   
จ ำนวน  89  โรงเรียน 

 คะแนน เฉลี่ ย ผลกำ รทดสอบ  NT  ชั้ นปร ะถมศึ กษำปี ที่  3 สู ง กว่ ำ ร ะดั บประ เทศ  
จ ำนวน  37  โรงเรียน 

 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบ NT  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
จ ำนวน  103  โรงเรียน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National /educational Test: O - NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6  

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ 
3 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง  จ ำนวน  8  โรงเรียน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ 
4  ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง  จ ำนวน  6  โรงเรียน 
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 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ 
5  ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง  จ ำนวน 16  โรงเรียน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ  
ปีกำรศึกษำ2562   จ ำนวน  70  โรงเรียน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำระดับประเทศ 5 
ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง  จ ำนวน  1  โรงเรียน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำระดับประเทศ  
ปีกำรศึกษำ2562   จ ำนวน  5  โรงเรียน 

 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 บรรลุเป้ำหมำย                   
ปีกำรศึกษำ2562   จ ำนวน  6  โรงเรียน 

   มอบเกียรติบัตรครูเก่งสอนนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มร้อย วิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ       
  ปีที่ 6 จ ำนวน 2 รำย  

   มอบเกียรติบัตรครูเก่งสอนนักเรียนสอบได้คะแนนเต็มร้อย วิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำ       
  ปีที่ 3  จ ำนวน 1 รำย 

 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเก่ง สอบได้คะแนนเต็มร้อย และคะแนนสูงสุดของเครือข่ำย เครือข่ำยละ 2 คน                
รวมทั้งสิ้น 38  คน  

 มอบรำงวัลเด็กดีศรีมุกดำหำร เครือข่ำยละ 10คน รวมทั้งสิ้น 190 คน 
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 

      1.  สืบเนื่องจำกปีกำรศึกษำ 2563  เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019       
(COVID -19) ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน ในกิจกรรมผิอ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพบเพ่ือนครู  

     2.  ผู้นิเทศหลำยคน ไม่เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศ แบบสังเกตชั้นเรียน /ไม่เข้ำใจกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning / กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

     3.  กระบวนกำรนิเทศใช้เวลำน้อยเกินไปส ำหรับ หนึ่งโรงเรียน ส่งผลให้ไม่มีเวลำในกำรสะท้อนผลใน
ภำพรวมของโรงเรียน และนิเทศไม่ครบในเรื่องกำรบริหำรสถำนศึกษำ 4 ด้ำน 

     4.  เครื่องมือนิเทศไม่ครอบคลุมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ในแผนพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรและกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
     1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรควรมีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล

ร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง 
      2. จัดท ำแผนขับเคลื่อนคุณภำพของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้ต่อเนื่อง  
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โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำทั้งทำงด้ำนปริมำณ คุณภำพ และส่วนอื่นๆ  
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผน และบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
               2. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรใช้งำนระบบงำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
               3. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และสถำนศึกษำในสังกัด
มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ได้ตลอดเวลำ 
               4. เป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นฐำนข้อมูลกลำง 

เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย 
                 1. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีฐำนข้อมูลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนจำกโปรแกรมของส่วนกลำงคือโปรแกรมระบบบริหำรนักเรียนรำยบุคคล (DMC)     
                    - ข้อมูลนักเรียน  มีน้ ำหนักส่วนสูงที่เปรียบเทียบเกณฑ์น้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์ และสูงกว่ำเกณฑ์  
ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมเพศ  และเด็กด้อยโอกำส   
                    - ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน   ข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็ก   กลุ่มโรงเรียน  แผนที่ตั้งโรงเรียน(GIS)   
เส้นทำงไปโรงเรียน(GPS)    
                    - ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้ำงรำยโรงเรียน  (Bobec)   
                    - ข้อมูลครุภัณฑ์ รำยโรงเรียน (Mobec) 
                    - ข้อมลูคอมพิวเตอร์   

      - ข้อมูลอินเทอร์เน็ต 
             2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  มีฐำนข้อมูลบุคลำกรที่สำมำรถเชื่อมโยงจำกโปรแกรมระบบสำรสนเทศ 
    เพ่ือกำรบริหำร (EMIS)    เพ่ือน ำมำบริหำรจัดกำรในระดับเขตพ้ืนที่   
                     - ข้อมูลบุคลำกร สพป.มุกดำหำร 
                     - ข้อมูลบุคลำกร โรงเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน อัตรำจ้ำง  พนักงำนรำชกำร  
                     - ข้อมูลบุคลำกรแยกตำมประเภทต ำแหน่ง 
                     - จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวิชำเอก  และจ ำแนกตำมกลุ่มสำระ   
             3. ด้ำนงำนวิชำกำร 
                     - มีผลกำรทดสอบ onet   nt    Rt   น ำเสนอผ่ำนเว็บไซส์ www.mdh.go.th 
ได้เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน  เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
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  4. ด้ำนงบประมำณ 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีระบบ ไฮบริท 
http://hybrid.muked.net/budget/budget_list.php  บันทึกรำยกำรจัดสรรงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
                 1. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ : ใช้บันทึกรำยกำรจัดสรรงบประมำณ ,กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ ทุกหมวดรำยจ่ำย สำมำรถควบคุมงบประมำณในแต่ละโครงกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถ
ลดควำมผิดพลำดในกำรระบุรหัสงบประมำณ , กิจกรรมหลัก ในกำรเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS  
                 2. กลุ่มนโยบำยและแผนงำน : ใช้ระบบบริหำรงบประมำณ muked  Budget  System เพ่ือ
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ก ำกับ 
ติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมก ำหนด และมีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้ทีม
บริหำรของเขตพ้ืนที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรบริหำรจัดกำรของเขตพ้ืนที่ 
                  3. กลุ่มงำนต่ำงๆ  ใน สพป.มุกดำหำร :  สำมำรถทรำบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรของ
ตนเองได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
                  4. โรงเรียนในสังกัด : สำมำรถติดตำม ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของตนเอง รวมถึงข้อมูลกำรจ่ำยตรงให้แก่ผู้ขำย 
                  5. ผู้บริหำรหนว่ยงำน (ผอ.สพป.มุกดำหำร, รองผอ.สพป.มุกดำหำร : สำมำรถตรวจสอบ ติดตำมผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพ่ือประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
  ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
       1.ระบบที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลมีหลำยโปรแกรม ระบบมีกำรปรับปรุงข้อมูล มีกำรอัพเดต
รำยกำร มีควำมยุ่งยำกและซ้ ำซ้อนในกำรด ำเนินกำร  บุคลำกรที่จัดเก็บข้อมูลระดับโรงเรียนเปลี่ยนบ่อย  

       2.โปรแกรมในกำรจัดเก็บ ควรเชื่อมโยงเป็นโปรแกรมเดียวกัน เพื่อง่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูล และ
รวบรวมเป็น Bigdata บุคลำกรควรต้องจัดกำรอบรมพัฒนำทุกปี 

 แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป 
  พัฒนำ ประยุกต์ใช้ ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกระบบ และน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูล 
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โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

      1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกับโรงเรียนขนำดเล็ก ให้ตระหนักรับรู้ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
    2. จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดเป็นรำยโรง 
    3. จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 5 ปี และ 1 ปี 
    4. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
    5. ก ำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วดัในกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก 
    6. นิเทศติดตำม ก ำกับและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
    7. กระตุ้นช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
    8. ประชำสัมพันธ์รูปแบบที่หลำกหลำย 
    9. ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล 

 ผลกำรด ำเนินกำร 
      1.โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563-2565 ครบทุกโรงเรียน   
      2. โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้มีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ตำมบริบทของโรงเรียนได้อย่ำงมี
คุณภำพส่งผลต่อนักเรียน นักเรียนได้ศึกษำตำมหลักสูตรที่ก ำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
               3. ผู้ปกครอง ชุมชนให้กำรยอมรับเป็นที่พึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำร 
               4. โรงเรียนที่มีกำรจัดกำรเรียนรวมได้บริหำรจัดกำรค่ำพำหนะรับ-ส่งนักเรียนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและ
ด ำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำย  

 ปัญหำอุปสรรค 

      ได้มีโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด แจ้งควำมประสงค์ที่จะไม่จัดให้มีกำรเรียนรวม ในภำคเรียนที่ 1/2563  
มีจ ำนวน 6 แห่ง คือ   
  1. บ้ำนโนนยำง,บ้ำนหนองโอใหญ่  และโรงเรียนบ้ำนภู,บ้ำนค ำพ้ี ได้ขอชะลอกำรจัดกำรเรียน
ออกไปก่อน เนื่องจำกป้องกันกำรติดเชื้อโรคโควิด 19 
  2. บ้ำนปง่โพน,บ้ำนค ำบง 2  โรงเรียนบ้ำนค ำบง 2 นักเรียน ย้ำยชื่อมำเป็นโรงเรียนบำ้นป่งโพน 
  3. บ้ำนเหล่ำดง  ได้น ำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 กลับมำเรียนที่เดิม 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี 2563 
 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

     1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครู ที่ได้รับกำรบรรจุใหม่ ครูประจ ำกำร ให้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพครู 

       2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องวินัย คุณธรรม
จริยธรรมมำกยิ่งขึ้น 

     3. เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูมีควำมรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ลดอัตรำกำรกระท ำผิดวินัย 
     4. เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำย พัฒนำและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้ำรำชกำร

ครู อันจะเป็นแนวทำงให้โรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เ พ่ือให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

     5. เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถปรับปรุง กำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง หลักสูตร วิธีกำร เกณฑ์
กำรตัดสิน ในกำรสรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำรครู ให้สำมำรถสรรหำบุคคลที่มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม เหมำะสมกับ
กำรประกอบอำชีพครู 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

     1. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม น ำสู่กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมมำกยิ่งขึ้น 

     3. ข้ำรำชกำรครูที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ลดอัตรำกำร
กระท ำผิดวินัย 

     4. กำรก ำหนดนโยบำย ส่งเสริมและพัฒนำวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้ำรำชกำรครู เป็นแนวทำงให้
โรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภำพ 

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
     1.  งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด  วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ 
     2.  ผู้เข้ำรับกำรอบรมยังขำดควำมเข้ำใจ ในแนวทำงปฏิบัติตำมที่กฎหมำย ระเบียบก ำหนด 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปตี่อไป 

  ก่อนจัดท ำโครงกำร ควรหำข้อมูลควำมรู้ที่จ ำเป็น ที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จัดหำ
งบประมำณให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรประสำนวิทยำกรที่มีควำมรู้และเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน อันเป็นที่ยอมรับ 
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โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
      1. ประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรจัดท ำแผนติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและประชุมคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน เพ่ือรับรองแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
      2. พัฒนำเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนกำร 
จัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
      3. เพ่ือวำงแผนกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
      4. เพ่ือจัดท ำข้อมูลเสนอคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ              
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ในปีกำรศึกษำ 2562 และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ทั้ง 4 ด้ำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
      1. ผลกำรประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ             
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและประชุมคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน มีกำรรับรองแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ครั้งที่ 4/2563  “รับรองแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563” 
   2. มีกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน
กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร โดยไปศึกษำดูงำน                     
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ ำนำจเจริญ ซึ่งได้ศึกษำกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรก ำกับ ติตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
โดยเฉพำะกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
      3. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำรได้ประชุมร่วมกับศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทั้ง 19 เครือข่ำยท ำกำรวำงแผนกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2563 ทั้งนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)      
และกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน (นิเทศ 100 %)  
      4. มีกำรประชุมสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (อ้ำงอิงจำกรำยงำน
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ 2563)  
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ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
     1)  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่เท่ำที่ควร       
     2)  ขำดเครื่องมือที่สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

           3)  โครงกำรจัดท ำมำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่ครอบคลุมตัวชีวัดตำมมำตรฐำนควรปรับปรุงให้สอ
คล้องกับมำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด กำรจัดท ำโครงกำรแล้วไม่จัดเก็บข้อมูล/
ไม่รำยงำนโครงกำร  
           4)  ขำดกำรประสำนงำนและขำดควำมร่วมมือกันระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร 
      แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
      ควรน ำสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2562 มำเป็นฐำนในกำรจัดท ำแผนติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำปี 2563  
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กลยุทธ์ที่ 4  กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทพื้นที่จังหวดัมุกดำหำร 
โครงกำร งำนมหกรรมวิชำกำร งำนกำชำดและงำนของดีจังหวดัมุกดำหำร 
ประจ ำปี 2563  

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำร นวัตกรรมของสถำนศึกษำ และผลผลิตของ
นักเรียนแก่ประชำชนทั่วไป และห้ำงร้ำน บริษัท เอกชนและส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ได้รับทรำบถึงคุณภำพแลผลกำรจัด
กำรศึกษำในเชิงประจักษ์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ 

     2. เพ่ือเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1. กิจกรรมที่ด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ                    
ระดับจังหวัด ในกำรจัดนิทรรศกำรผลงนทำงวิชำกำรในงำนกำชำดและงำนของดีจังหวัดมุกดำหำร ประจ ำปี 2563 

     2. นักเรียนได้เรียนรู้ด้ำนทักษะอำชีพ ด้ำนดนตรี จ ำหน่ำยผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินของฝีมือนักเรียน 
     3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้เผยแพร่ผลกำรพฒันำคุณภำพผู้เรียนสู่สำธำรณะ 
     4. กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนที่เป็นผลงำนกำรปฏิบัติดีเลิศของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงกำรที่ด ำเนินงำน 

ตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร กลยุทธ์จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และจังหวัดมุกดำหำร เช่น ผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระกำร
งำนอำชีพเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและได้ผลผลิตเป็นเชิงประจักษ์ รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดท ำ
โครงกำรของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน โดยมีผลผลิตจำกกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่มำจ ำหน่ำยเป็นรำยได้ระหว่ำง
เรียนเป็นรำยบุคคลและชมรม เช่น กำรท ำขนม กำรเลี้ยงไก่ไข่ กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำพ้ืนเมือง กำรจักรสำน กำรผลิต
สิ่งของเครื่องใช้จำกวัสดุในท้องถิ่นและกำรรีไซร์เคิล เพื่อช่วยละภำวะโลกร้อน                               

ปัญหำและอุปสรรค 
1.โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนกำรจัดนิทรรศกำรงำนกำชำดและงำนของดีจังหวัดมุกดำหำร                        

ประจ ำปี 2563  ห่ำงไกลจำกสถำนที่จัดงำน ท ำให้กำรเดินทำงมีควำมเสี่ยงภัย/อันตรำยในกำรเดินทำง 
2.โรงเรียนขำดงบประมำณในกำรน ำนักเรียนเข้ำกิจกรรม 
3.ในกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไปควรสนับสนุนงบประมำณให้เพียงพอ 
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โครงกำรส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร  ประจ ำปี 2563 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
         1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประชำชน ได้เข้ำวัดท ำบุญ ถวำยสังฆทำน  และรับฟัง
สัมโมทนียกถำธรรม ในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ 

     2.  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธำ      
  ประชำชนได้ปฏิบัติธรรม ตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและนำ ไปปรับใช้ ในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำง 
  เหมำะสม 

     3. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมรัก สำมัคคี ตลอดจนกำรประสำนควำมร่วมมือร่วมใจระหว่ำงส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และสถำนศึกษำ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
1. สพป.มุกดำหำร ได้จัดกิจกรรม จ ำนวน 18 ครั้ง ตลอดระยะเวลำเข้ำพรรษำ ดังนี้  

            2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ได้ไปท ำบุญตักบำตรร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ  โดยผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้พบปะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  
ร่วมทั้งพระสงฆ์ในวัด (วัด บ้ำน โรงเรียน) พร้อมทั้งเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักองค์กรวิชำชีพ  

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
            1.ได้ปรับเปลี่ยนก ำหนดกำรออกไปท ำบุญเพ่ิมจำก  10  วัด เป็น  18  วัด ท ำให้เงินงบประมำณ                
ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้เข้ำร่วมท ำบุญแต่ละเครือข่ำย  

แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
           1. จัดสรรเงินให้แต่ละเครือข่ำยจัดหำภัตตำหำรและเครื่องไทยธรรมถวำยพระ 
           2. กำรออกไปท ำบุญแต่ละเครือข่ำยเห็นควรออกไป อำทิตย์ละ 2 วัด เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนฯ 
ร่วมท ำบุญเพ่ือเป็นค่ำสำธำรณูปโภคและบูรณะวัด 
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โครงกำรมำตรกำรป้องกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)    
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
     1. เพ่ือบริหำรจัดกำรงำนให้เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง 

มำตรกำรป้องกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)                             

     2. เพ่ือจัดเตรียมสถำนที่ เช่น ห้องท ำงำน ห้องประชุม อำคำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
      3. เพ่ือจัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรตรวจคัดกรองและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

ผลกำรด ำเนินงำน 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีจุดคัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร จุดล้ำงมือ               

จุดตรวจวัดอุณหภูมิ  มีเจลแอลกอฮอล้ำงมือทุกกลุ่มงำน กลุ่มอ ำนวยกำรตัดเย็บหน้ำกำกผ้ำแจกบุคลำกรทุกคน                  
ในช่วงที่หน้ำกำกอนำมัยขำดแคลน และรำคำแพง  ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
มุกดำหำร มำฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อทุกห้องในส ำนักงำน เพ่ือควำมปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไววัส            
โคโรนำ 2019 (COVID -19) ของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้มำรับบริกำร  
ทุกคน  

ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข 
            1. เนื่องจำกเป็นภำวะโรคระบำดเร่งด่วน ท ำให้เกิดปัญหำควำมไม่สะดวกในกำรจัดหำ วัสดุอุปกรณ์
ส ำหรับใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
            2. วัสดุในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดมีรำคำแพง และขำดแคลนไม่สำมมำรถจัดหำได้ทันตำมควำม
ต้องกำร 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

เห็นควรก ำหนดมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี2563           หนา้63 

 

ส่วนที่  4 ปัญหา/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ไดด้ ำเนินกำรขบัเคล่ือนนโยบำยสู่กำรปฏิบติั            

จำกกำรด ำเนินงำนกำรขบัเคล่ือนกลยุทธต์ำมนโยบำยและโครงกำรตำมแผนปฏิบติักำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรบริหำรจดักำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ พบวำ่ 

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. กำรอนุมติังบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนล่ำชำ้ ท ำใหเ้กิดปัญหำ

ในกำรบริหำรงบประมำณ  

 3.ภำระงำนซ ้ำซอ้นและส่วนใหญ่เป็นงำนในดำ้นเอกสำรเชิงปริมำณมำกวำ่เชิงคุณภำพ 

 4.กำรก ำกบัติดตำมไมเ่ป็นไปอยำ่งต่อเน่ือง เพรำะมีภำระงำนมำกขึ้ น และมีกิจกรรมท่ีส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดเพ่ิมข้ึน 

 5.ศกัยภำพของแต่ละโรงเรียนแตกต่ำงกนั และขำดควำมพรอ้มดำ้นเคร่ืองมืออุปกรณ ์และ

เทคโนโลยี            ท่ีทนัสมยั 

 6.สถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019(COVID-19) 

 ขอ้เสนอแนะและคาดหวงั 

 1.กำรพฒันำครูตอ้งเป็นไปตำมควำมตอ้งกำร ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิของนักเรียน เพ่ือใหเ้กิดควำม

คุม้ค่ำ 

 2.กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล จะใชแ้นวปฏิบติัหลกักฎหมำย เพ่ือสรำ้งควำมเป็น

ธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 3.เนน้กำรปฏิบติังำนในรูปแบบเครือข่ำย ใหม้ีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำของทุกภำคส่วน 

 4.เนน้กำรใชเ้ทคโนโลยีและกำรส่ือสำรในกำรก ำหนดนโยบำยและกิจกรรม เพ่ือลดค่ำใชจ้่ำยและ

ระยะเวลำในกำรเดินทำง 

 แนวทางการพฒันา 

 1.กำรพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจดักำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ือเทคโนโลยี  

เขำ้มำจดักำรศึกษำดว้ยรูปแบบท่ีหลำกหลำย 

 2.กำรประชุมสมัมนำ อบรม ดว้ยระบบออนไลน์ผ่ำนช่องทำงท่ีหลำกหลำย สำมำรถเขำ้ถึงและ

เรียนรู ้                ไดต้ลอดเวลำ 

 3.วำงแผนกิจกรรมภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และจดัท ำ

ปฏิทินของแต่ละกลุ่มงำนเพ่ือลดควำมซ ้ำซอ้นในกำรด ำเนินกิจกรรม 
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ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ผลกำรติดตำม ประเมนิผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

1.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร       ประธำนคณะกรรมกำร 
2.นำยเอกรำช พรหมพิบูลย์ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของรัฐ  กรรมกำร 
3.นำงสุภำภรณ์ กัลยำรัตน์ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน  กรรมกำร 
4.นำงปิยะมำศ ขวำนคร  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย   กรรมกำร 
5.นำยเผย  สุพรรณโมก  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  กรรมกำร 
6.นำยสุริยัน ทรัพย์ผล  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ กรรมกำร 
7.นำยเศกสรรค์  ปัญญำแก้ว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ  กรรมกำร 
8.นำยเพ็ญสมัย แก้วตำ  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมกำร 
9.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

ประธานกลุ่มเครือข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา 

 

ที ่ ช่ือเครือข่าย ประธานเครือข่าย โรงเรียน หมายเลขโทรศพัท ์

1 แกว้มุกดา นายประสาน จนัทรเ์ผือก บา้นศูนยไ์หม 0862210621 

2 ค าอาฮวน ดงเยน็ นายประกอบ มีธรรม บา้นโคกขามเลียน 0817294372 

3 ไตรมิตรนวพฒัน ์ นายวิพฒัน ์บวัชู บา้นกุดแข ้ 0874903905 

4 สะพานมิตรภาพ นายทินกร  จนัทรโคตร บา้นนาเสือหลายหนองยอ 0896239043 

5 เมืองน ้าทิพย ์ นายบุญอ านวย แฝงสาคู บา้นดงมอน 0611234253 

6 ค าชะอี ค าบก ว่าที่ ร.ท.ธงชยั ถิตยฉ์าย บา้นกลาง 0810612295 

7 ค าชะอีกา้วหนา้ นายทกัษิณ  คนซ่ือ บา้นเหล่า 0862276642 

8 ค าชะอีศึกษาพฒัน ์ นายประยุทธ ศรีเสน บา้นหนองบง 0862261641 

9 ดอนตาล นายวิชยา คนไว นาหวา้ประชาสรรค ์ 0868623657 

10 ภูสระดอกบวั นายจติตพิงษ ์ มธัยม บา้นนาทาม 0856376846 

11 ภูผาเทิบพฒันา นายเดชด ารง ตรุะซอง บา้นนาโพธ์ิ 0815926516 

12 ค าสรอ้ย นาอุดม นายวิจิตร  คุณพูล บา้นนาอุดม 0857595135 

13 ธารบงัอี่ นายสมชาย อุตสาหะ ป่งแดงวิทยาคม 0817258803 

14 ร่มกกชยัพฒันา นายธงชยั  บุตรกาล บ ารุงพงศอ์ุปถมัภ ์ 0858569600 

15 ดงหลวง นายวทญัญู ปังอุทา บา้นหนองยาง 0879441697 

16 ดงหลวงตอนบน นายทองสม  สมลบั บา้นสานแว ้ 0878721119   

17 เมืองหนองสูง นายไพโรจน ์กลางประพนัธ ์ ชุมชนเมืองหนองสูง 0819645398 

18 คีรีวงศึกษา นายบรรดิฐ แกว้ศรีนวม บา้นนาตะแบง 2 0933915729 

19 หวา้นใหญ่ ว่าที่ ร.ต.ปรีดา กอ้งเสียง บา้นชะโนด1 0819544432 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
Mukdahan Primary Educational Service Area Office 

เลขที่   17    ถนนวิวิธสุรกำร   อ ำเภอ เมืองมุกดำหำร   จังหวัดมุกดำหำร 
รหัสไปรษณีย์  4 9 0 0 0   โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสำร  0-4261-3040                                  

Website  http://www.mdh.go.th 
 

ที ่    หมำยเลขโทรศัพท์กลุ่มงำน    หมำยเลขภำยใน 
1    หน้ำห้อง ผอ.สพป.มุกดำหำร    0-4261-1532 ต่อ 20 
2    กลุ่มอ ำนวยกำร      0-4261-1532 ต่อ 13 
3    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     0-4261-1532 ต่อ 18 
4    กลุ่มนโยบำยและแผน     0-4261-1532 ต่อ 15 
5    กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   0-4261-1532 ต่อ 11 
6    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    0-4261-1532 ต่อ 12 
7    กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  0-4261-1532 ต่อ 25 
 

รำยช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหำร  
ที ่ ชื่อ – สกุล   ต ำแหน่ง     หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 นำยวรรณสิทธิ์  ค ำเพรำะ ผอ.สพป.มุกดำหำร    0895842268 
2 นำยณรงค์  โล่ห์ค ำ  รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    0850143733 
3 นำยประภำส ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    0960753165 
4 นำงวรกัญญำพิไล แกระหัน รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    0857460318 
5 นำยมนตรี  ลำดนำเลำ  รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร    0872578148 

 
รำยช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

ที ่ ชื่อ – สกุล   ต ำแหน่ง        หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 นำงสุพัตรำ  พรมรักษำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     0869105585 
2 นำยนิพนธ์  ศรีลำศักดิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     0913478639 
3 นำงวิหำญ พละพร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   0813895400 
4 นำงนีรนำท  ห้วยทรำย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     0996463592 
5 นำยวงค์ค ำ ถิ่นวัน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      0956700079 
6 นำยสำยันต์ ผำดโผน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   0652453664 
7 นำยประสพสุข จันเต็ม  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    0898629872 
8 นำยสุรทิน อุ่นเมือง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ  0813805384 
9 นำยอภิชำติ  เสี้ยงล้ ำ  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี   0945247809 
10 นำงสำวสุลักขณำ รักษำ  ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสง่เสริมกำรศึกษำทำงไกล  0872282085 
      เทคโนโลยี สำรสนเทศทำงกำรสื่อสำร 
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ภาคผนวก 



 
 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

ที ่ 202 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์สรุปผลกำรด ำเนินงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
………………………………………….  

ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ                  
ขององค์กรสู่ควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ นั้น  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรบรรลุเป้ำหมำยเป็นรูปธรรม
อย่ำงชัดเจน จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์สรุปผลกำรด ำเนินงำน  และจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนขององค์กรต่อสำธำรณชนทรำบ 
ดังต่อไปนี้ 

คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
1.  นำยมำรุต  อุปนิสำกร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
2.  นำยณรงค์  โล่ห์ค ำ           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
3.  นำยสุริยะ  ใจวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

     4.  นำยประภำส  ไชยมี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
     5.  นำยมนตรี  ลำดนำเลำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ แก้ปัญหำอุปสรรค ก ำหนดกรอบกิจกรรมและอ ำนวยควำมสะดวก            

ในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

คณะท างานฝ่ายวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
   1.  นำยมำรุต  อุปนิสำกร ผอ.สพป.มุกดำหำร   ประธำนคณะท ำงำน 

2.  นำยประภำส  ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร   รองประธำนคณะท ำงำน 
3.  นำยนิพนธ์ ศรีลำศักดิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน 
4.  นำงสุพัตรำ พรมรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
5.  นำยวงค์ค ำ ถิ่นวัน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  คณะท ำงำน 
6.  นำงวิหำญ พละพร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ คณะท ำงำน 
7.  นำยสำยันต์ ผำดโผน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน 
8. นำยสุรทิน อุ่นเมือง  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและ  คณะท ำงำน 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ     
9.  นำยประสพสุข จันเต็ม ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  คณะท ำงำน 
10. นำยอภิชำติ  เสียงล้ ำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี คณะท ำงำน 
11. นำงสำวสุลักขณำ รักษำ ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสง่เสริมกำรศึกษำทำงไกล คณะท ำงำน 
    เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
12. นำงฉวีวรรณ มีสต ิ  ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
13.  นำยถำวร  บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์  ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
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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     คณะท ำงำน 
29.นำงสำวปัญญำพร ธิพรพันธ์ ศึกษำนิเทศก์     คณะท ำงำน 
30. นำงสำวทองม้วน สุทธิคุณ นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
31. นำงปำลิดำ ค ำพิชิต  นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
32. นำงสำววิไลพร ยืนยั่ง นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
33.  นำงปำริชำติ รอบคอบ นักประชำสัมพันธ์ ช ำนำญกำร   คณะท ำงำน 
34.  นำงสำวจิตรำภรณ์ ทองศิริ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
35. นำงสำวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ  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. นำงสำวพรรมณี นำโสก นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร   คณะท ำงำน 
40.  นำยพงศ์เศรษฐ ห้วยทรำย ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร    คณะท ำงำน 
41. นำงนีรนำท ห้วยทรำย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
42. นำงสำวสุจิตรำ  ไตรยวงค ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
43. นำงสำวศุภสุตำ พุทธเจริญ นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
44. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ให้คณะท างานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน วิเครำะห์ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  วิเครำะห์ข้อมูล ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินงำน           
ตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ และผลงำนที่น่ำภำคภูมิใจในรอบปีที่ผ่ำนมำ                
ให้แล้วเสร็จตำมก ำหนด พร้อมภำพกิจกรรมประกอบในเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ออกแบบจัดท ำรูปเล่ม
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63 พร้อมเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
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คณะท ำงำน 

 ที่ปรึกษำ 
 1.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 2.นำยณรงค์  โล่ห์ค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 3.นำยสุริยะ  ใจวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 4.นำยประภำส ไชยมี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 5.นำยมนตรี  ลำดนำเลำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 
 ผู้สนับสนุนข้อมูล / รูปภำพกิจกรรม 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  และ บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  
  งำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และโรงเรียนในสังกัด 

 คณะผู้จัดท ำ 
  1. นำยประภำส ไชยมี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
  2. นำงนีรนำท  ห้วยทรำย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
  3. นำงสำวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำรพิเศษ 
  4. นำยชูกิจ  พำพันธ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
  5. นำงสำวสุลักขณำ รักษำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
  6. นำยรุ่งเรือง  อำจหำญ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
  7. นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
  8. นำยรำเชนทร์ มหำนิล  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
 9. นำงสำวศุภสุตำ  พุทธเจริญ นักจัดกำรงำนทั่วไป ช ำนำญกำร 
  10. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
 11. นำยพงศ์เศรษฐ ห้วยทรำย ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร 
  

 รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 
 1. นำงนีรนำท ห้วยทรำย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 2. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร่วมคิด   ร่วมวางแผน   ร่วมท า   รว่มประเมินผล   ร่วมรับผิดชอบ 
 
 
  
 www.mdh.go.th 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 17 ถนนวิวิธสุรกำร  ต ำบลมุกดำหำร 
 อ ำเภอเมืองมุกดำหำร  จังหวัดมุกดำหำร 49000 
 
 

 

 

 

 

042611532 สพป.มุกดาหาร 
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