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ค าน า 
 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ปีงบประมาณ 2563 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา โดยยึดหลักการด าเนินงานแบบองค์รวม หลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและหลักการใช้มาตรฐาน  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่มี  
ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะท าให้แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติต่อไป  
 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ฯ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ได้  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือทาหน้าที่ กากับ ดูแลการบริหารจัดการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ  
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นองค์  
คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับพื้นที่การศึกษา ตามท่ีกฎหมาย  
ก าหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา  
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือเป็นการจัดการศึกษามีการ  
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบาย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด 
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 26 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทาง ในการ  
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  

(2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และ  
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
(5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และให้  

ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
(6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น  
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และ  
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานแบบองค์รวม  
จึงได้จัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสามารถบริหาร 

จัดการตามภารกิจงานได้ครบถ้วน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ขั้นตอนการจัดท าแผน 
1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน นโยบายส่วนราชการ และสภาพ

การด าเนินงานหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด 
2) ประเมินศักยภาพทรัพยากรทางการบริหารกับภารกิจ 
3) ประเมินเป้าหมายความส าเร็จของภาพรวม และหน่วยงาน-สถานศึกษา 
4) ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน – วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายความส าเร็จ 
5) ก าหนดประเด็นการติดตามงานตามกรอบงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
6) ออกแบบเครื่องเก็บข้อมูลและแบบรายงาน เสนอคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 

พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ 
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สาระส าคัญของแผน  

1. ก าหนดกรอบแนวทางที่จะต้องติดตาม เพ่ือสอบถามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
และด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

2. ก าหนดประเด็นที่จ าเป็นตรวจสอบ เพ่ือวิเคราะห์ วิจัย หาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา  
3. ก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมินผล เพ่ือน ามาปรับปรุง และพัฒนางานการจัดการศึกษา  
4. ก าหนดประเด็นและแนวทางการนิเทศการศึกษา ด้วยการให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาและ   

พัฒนางาน  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

2. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและนานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  

3. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนหลัก  

243 แห่ง และ โรงเรียนสาขา 3  แห่ง  โดยจ าแนก ดังนี้  (ที่มาข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564) 

ตารางท่ี 1 ระดับที่เปิดการสอน 
 หน่วย : โรงเรียน 

ระดับที่เปิดสอน ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา ก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนปกติ (หลัก) 186 57 
โรงเรียนปกติ (สาขา) 3 0 
Home School 4 0 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

หน่วย : โรงเรียน 

 

จ านวนนักเรียน 

อ าเภอ  

รวม 

เม
ือง

มุก
ดา

หา
ร 

นิค
มค

 าส
ร้อ

ย 

ดอ
นต

าล
 

ดง
หล

วง
 

ค า
ชะ

อ ี

หว้
าน

ให
ญ่

 

หน
อง

สูง
 

จ านวนนักเรียน   0 0 0 0 1 0 0 0 1 

จ านวนนักเรียน   1 - 119 43 20 21 14 22 9 16 145 

จ านวนนักเรียน   120 - 719 34 14 15 14 12 6 3 98 

จ านวนนักเรียน   720- 1679 2 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 79 34 36 29 34 15 19 246 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลจ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา     

- อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ 83 79 162 22 

- อนุบาล 2 1,430 1,362 2,792 246 

- อนุบาล 3 1,543 1,509 3,052 248 

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

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

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

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

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

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

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

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

- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 634 452 1,086 62 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 2 656 509 1,165 62 

- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 602 502 1,104 60 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,892 1,463 3,355 184 
รวมทุกระดับการศึกษา 15,649 14,571 30,220 2,232 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  ณ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

หน่วย : คน 

ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 
ศึกษานิเทศก์ 18 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 41 
ลูกจ้างประจ า 3 
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 11 

รวมทั้งหมด 79 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
              จ าแนกตามสายงาน 

หน่วย : คน 
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ข้อมูลผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน                    
   (O-NET)    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 56.20 54.31 -1.89 
คณิตศาสตร์ 29.99 28.16 -1.83 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.44 -1.34 
ภาษาอังกฤษ 43.55 36.54 -7.01 

เฉลี่ย 42.13 39.11 -3.02 
 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง / สายงาน จ านวน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 227 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 12 
ครูผู้สอน 1,702 
ลูกจ้างประจ า 56 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 102 
ครูอัตราจ้าง  
-ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 67 
-บุคลากรครูวิทย์-คณิต 13 
ลูกจ้างชั่วคราว  
-ธุรการโรงเรียน   232 
-นักการภารโรง 79 
-อ่ืนๆ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 67 
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ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                   

   ปีการศึกษา 2561  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ. 62-63) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา    
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภาษาไทย 52.39 47.11 54.31 7.20 
คณิตศาสตร์ 34.20 31.40 28.16 -3.24 
วิทยาศาสตร์ 38.21 33.97 37.44 3.47 
ภาษาอังกฤษ 32.54 29.37 36.54 7.17 

เฉลี่ย 36.33 35.46 39.11 3.65 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                               

ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

4.  
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ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                        
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 54.29 51.39 -2.90 
คณิตศาสตร์ 25.46 21.39 -4.07 
วิทยาศาสตร์ 29.89 28.36 -1.53 
ภาษาอังกฤษ 34.38 28.61 -5.77 

เฉลี่ย 36.01 32.44 -3.57 

 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       
             ปีการศึกษา 2561  - 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ ากว่า 
(ปี กศ.62-63) 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 
ภาษาไทย 49.68 51.88 51.39 -0.49 
คณิตศาสตร์ 24.85 28.19 21.39 -6.80 
วิทยาศาสตร์ 33.93 22.10 28.36 -6.26 
ภาษาอังกฤษ 25.70 29.20 28.61 0.59 

เฉลี่ย 33.54 32.84 32.44 -0.40 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                               

ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

5.  
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2563 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 

ประเทศ สพป.มุกดาหาร ความแตกต่าง 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 41.59 +1.12 
ด้านภาษาไทย 47.46 47.45 -0.01 

เฉลี่ย 43.97 44.52 +0.55 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  
               ปีการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา  
2563 

+เพิ่ม  -  ลด 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.96 41.59 -4.37 
ด้านภาษาไทย 44.41 47.45 +3.04 

เฉลี่ย 45.18 44.52 -0.66 

ตารางท่ี 12 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ) 
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ตารางท่ี 13 ผลการบริหารจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ปีงบประมาณ 

ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS:KPI Report System) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การด าเนินงานของ สพท. : ITA Online 

คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
2562 4.47321 89.46 มาตรฐานขั้นสูง 87.53 A 
2563 3.84827 76.97 มาตรฐานขั้นสูง 82.11 B 
2564 4.21099 84.22 มาตรฐานขั้นสูง 86.62 A 
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บทท่ี 2 

แนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

การจัดท าแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารดังต่อไปนี้  

2.1 แนวคิดในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ความหมายของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
2.3 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.4 นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  
2.1 แนวคิดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  หมายถึง  
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  หมายถึง 
องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท  อ านาจ หน้าที่ ตามกฎหมายก าหนด  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งใน
ส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ( อ.ก.ต.ป.น.)  หมายถึง 
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

การติดตาม (Monitoring)  หมายถึง  การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารจัดการและการด าเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection)  หมายถึง  การก ากับ  ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
และด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การตีค่าผลการบริหารจัดการศึกษา และด าเนินไปตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

การนิเทศการศึกษา (Supervision)  หมายถึง การให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการ 
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
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2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ  

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ให้มีคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตื้นที่การศึกษา  
 2. ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ติดตาม ประเมินและนิเทศการบริหารและการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
 5.  รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินงานตามแผนและให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6.  ส่งเสริมให้มีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 7.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาจามความจ าเป็น 
 8.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 2.  ก าหนดแนวทางและเป้าหมายความส าเร็จ ในการท างานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ ข้อ 1 ตามภารกิจของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.  ก าหนดกลไกการท างานในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เช่น  
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  3.1  จัดท าแผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3.3  สร้างเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการตรวจสอบตรวจสอบ
ตรวจสอบศึกษาให้สอดคล้องกับข้อ 1 และ ข้อ 2   
 4.  สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 
 5.  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่
ก าหนดไว้ 
 6.  สรุป รวบรวมข้อมูล และประมวลผลที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
 7.  เสนอ สรุป รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาต่อผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 8.  รับทราบผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไป
แก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 9.  ประสานการตรวจราชการ และติดตาม ตรวจสอบประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลในทุกระดับ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

10.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการจากระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติในการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับส่วนราชการ และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

หลักการการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา ที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรใช้หลักการในการติดตาม ตรวจ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังนี้  

1.  หลักการแบบองค์รวม (Holistic)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมุ่งผลการพัฒนาองค์กรในภาพรวม 
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2.  หลักการเชิงระบบ  (System)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   โดย

ส่วนประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆของระบบมีความสัมพันธ์สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพ่ือการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3.  หลักการแบบเครือข่าย (Network)  เป็นการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เป็นคณะหรือให้มีเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอยู่ทุกหน่วยปฏิบัติทั้ง
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

4.  หลักการประเมินผลแบบบูรณาการ (Integration)  เป็นการบูรณาการภารกิจของการติดตาม 
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบเดียวกัน เป็นเครื่องมือและกลไกของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการบูรณาการแผนและกิจกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษามากนัก 

 
5.  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า โดยบูรณาการเข้ากับการ
ด าเนินงาน  การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีจ านวน เก้าคน ประกอบด้วย  
(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ  
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ จ านวนหนึ่ง  
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน จ านวนหนึ่งคน  
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนห้าคน ซ่ึงแต่งต้ังจากผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล  
ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน  

(5) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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รูปแบบการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

โดยใช้หลักการ 5ร่วม 
 
 
 
 
 
 
  

ก.ต.ป.น. 

เข้มแข็ง 

ร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วม

ประเมินผล 

ร่วม

รับผิดชอบ 

ร่วมวางแผน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็น

แนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2569

และมุ่งสู่ Thailand 4.0  ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

นโยบายที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก  และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” 

     1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ต่อต้านการ

ทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

         2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

         2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  อาชญากรรม 

และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์  ฯลฯ 
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  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

         3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  

ยั่งยืน  เขตพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  

สมานฉันท์  สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 3.ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา   

พระมหากษัตริย์  ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

และค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ 

 5.ร้อยละ 100ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 6.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพ้ืนที ่

 

 นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

        1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

                    1.1ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ

น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็น

และความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 

                1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

ภาษาประเทศคู่ค้า  และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

     1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
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      2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

                    2.1  พัฒนาผูเ้รียนระดับก่อนประถมศึกษา  ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 

จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

                    2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

                    2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

                    2.4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active  Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์ใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทั้งในและนอกห้องเรียน 

                   2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

                   2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับ

ก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 

                     2.7  สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  

และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการ

จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

        2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ  ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  เช่น ทวิศึกษา (Dual 

Education) หลักสูตรระยะสั้น  

                  2.9 ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

        2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

               3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Program me for 

International Student Assessment) 

               3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

               3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น  สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการ

คิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

          4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย  และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

     4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
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     4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  

โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็นและ 

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 

  3.ร้อยละ 80ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

  4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

  5. ร้อยละ 100ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  

จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

  7. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน  ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย    

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออก  เขียนได้ 

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 

  8. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

  9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          

มีคะแนนสอบ O-net  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ  มีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  11.ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์          

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  

  12.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  13.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์

ให้กับนักเรียน 

  14.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา  ผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี

นวัตกรรม  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

  15.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
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  16.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและ          

ผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

  17.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพ 

  18.คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  (Programme for 

International Student Assessment) สูงขึ้น 

  19.รอ้ยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน

ต่าง ๆ 

20.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM  

Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

  21.ร้อยละ 80ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 

  22.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้

พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 

 

 นโยบายที่ 3   ด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น 

              1.1 TEPE Online  ( Teachers and Educational Personnel Enhancement Based 

on Mission and Functional Areas as Majors) 

              1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) 

              1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  ( Active  Learning) 

           2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

               2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 

               2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 



24 

 
2.ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ  ในรูปแบบที่หลากหลาย 

3.ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและ 

บรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 

4.ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนา 

ครูผู้ช่วย 

5.ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

นโยบายที่ 4  ด้านโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม  การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

         1.เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

            1.1ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 

             1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียน  และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

         2.ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

            2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  ส าหรับเด็กด้อย

โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร  เช่น  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัว

ประชาชน เป็นต้น 

            2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่

อย่างทั่วถึง  เช่น  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance Learning  

information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม ( Distance Learning Television : DLTV )   

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  1.ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค  

  2.ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสในการเข้ารับ

บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 

  3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
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  4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน 

  5.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 

  6.ร้อยละ 100ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

  7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  เต็มตาม

ศักยภาพ 

8.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

อย่างทั่วถึง 

นโยบายที ่5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

             1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

              1.2 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่ง

เรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

              1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

และสิ่งแวดล้อม 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุนการสร้าง 

จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  3.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ            

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

          1.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

             1.1 พัฒนาระบบการวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  การก ากับ  ติดตาม  

ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

              1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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                          1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ

เข้าถึงได้ 

                     1.4 สร้างความเข้มแข็ง  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  

เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา(ICU),โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน),โรงเรียนคุณธรรม,

โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล  ฯลฯ 

               1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

               1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ  สถานศึกษา  และองค์คณะบุคคล  ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

     2.สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

                 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน(Area-base 

Management)  รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUTERSs” เป็นต้น    

        2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค 

        2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน  ฯลฯ 

       2.4  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน 

   3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

       3.1 ส่งเสริม  สนับสนุนผูป้กครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      3.2ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษา  

 

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

              1.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง   แนว

ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

     3.ร้อยละ 100  ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัด

การศึกษา 
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     4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด

การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

     5.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

     6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับที่มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ  หน่วยงาน  องค์คณะ

บุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

     7.ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

      8.ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 

      9.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

      10.ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบ

มีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

      11.ร้อยละ 100ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม  และ

สาธารณชน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การก ากับดูแล  

ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

       12.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลกันกับสถาบันหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ก าหนด ทิศทางการ

พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ  พันธกิจ และเป้าประสงค์  

วิสัยทัศน์ 

 “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างองค์กรคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 ค านิยาม 

- การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน :มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ปฐมวัย  
มาตรฐานหลักสูตร   

- สร้างองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
 - ยึดหลักธรรมาภิบาล : ยึด 6 ประการ  (นิติธรรม คุณธรรม  โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  

ความคุ้มค่า) 
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 - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณ          

มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 

 - สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21  

           พันธกิจ 

            1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   

            2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

            3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสม และสามารถ

ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์    

            4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ             

            5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    

 7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

    เป้าประสงค์ 

 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่

ดีของสังคม 

 2.นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี

คุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 4.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ การจัดการที่

หลากหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5.สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตาม

แนวทาง 5M Model 

 6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล

สารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) บน

พ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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 7.ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้วยหลักความ

คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

 8.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 9.มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 10.ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศ

ในระยะยาว 

 

กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

          กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

          กลยุทธ์ที่ 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร  

 

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 เป้าประสงค์ที่ 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21(3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 ตัวช้ีวัด 

 1.ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รัก

ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตาม

ความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียนและพ้ืนที่ 

 3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่

การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 



30 

 
 ด้านผู้เรียน 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 3.2 รอ้ยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

 3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

 3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) 

 3.6 ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy) 

 3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Literacy) 

 3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้ เรื่องการอ่าน ตั้งแต่

ระดับข้ันพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 

           3.14 ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความจ าเป็นพิ เศษและ

ความสามารถพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 

 ด้านสถานศึกษา 

 3.15 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 

 3.16 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

 3.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น       

(IS: Independent Study) 
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 3.18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

             4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

             5.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

ตามความถนัด 

 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 

 7.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

 8.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

 9.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

 เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวช้ีวัด 

 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 

 3.ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 

for Sustainable Development) 

 4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

แต่ละระดับ 

 5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ 

การด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ 

ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 7.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

 8.ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 

 9.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการ 

แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

 10.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 ตัวช้ีวัด 

 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ          มี

คุณธรรม จริยธรรม 

 4.ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

 เป้าประสงค์ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการ

จัดการที่หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 ตัวช้ีวัด 

 1.ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและน าความรู้มา

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

 2.ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ 20 ปี 

 3.ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 4.ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 5.ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ

จัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

 6.ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการ

ผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 

 7.ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

 8.ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลน 
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 9.ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ครอบคลุมทุกภารกิจ

ของกลุ่ม/หน่วย 

 เป้าประสงค์ที่ 7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้วย

หลักความคุ้มค่า บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมคุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้     ให้

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

 ตัวช้ีวัด 

 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและน าผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีกระบวนการบริหารจัดการงานด้าน

งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3.หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพ 

 4.หน่วยงาน/องค์กรมีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางศึกษา 

 5.ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับ  ผู้มี

ส่วนได้เสีย  ตามแนวทาง 5M Model 

 ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

 2. ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

 3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินตาม 

5M Model อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้

ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) บน

พ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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 ตัวช้ีวัด 

 1.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่องโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ

วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการแก้ปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการวิจัย 

 4.ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีการก ากับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตลอดจน

ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 

 5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการจัดการความรู้ (KM) และ PLC อย่างเป็นระบบ 

 6.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร  

 เป้าประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ตัวช้ีวัด 

 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

  2.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

  3.ประสาน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  

  ตัวช้ีวัด 
  1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะอาชีพ

ตามความถนัด เพ่ือสร้างความม่ันคงในการด าเนินชีวิต 
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  3.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย

การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ที่ 10 ผู้เรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพเพื่อสร้าง

ความม่ันคงของประเทศในระยะยาว 

 ตัวช้ีวัด  
 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่

มีคุณภาพ  
 3.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ าเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง การแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภารกิจท้าทายและมีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งพัฒนา

ผู้เรียนด้านคุณภาพ และสมรรถภาพ ให้มีความพร้อม ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดค านวณ คิดวิเคราะห์ 

ตลอดจน ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 1) ด้านการเข้าถึงการศึกษา 2) ด้านความเท่าเทียม  3) ด้านคุณภาพ    4) 

ด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ด้านประสิทธิภาพ ด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ดี การบริหาร

จัดการเชิงพ้ืนที่ บนบริบทเชิงพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ที่มีความเจริญเติบโต ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาค

เกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยว อย่างสมดุล ด้วยรูปแบบ (Model) การพัฒนาศูนย์โรงเรียนคุณภาพ      

(5M  MODEL ROAD TO MUKDAHAN 99)  รวมพลังครูมุกดาหารขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “จับมือสาน

พลัง ก้าวสู่เป้าหมาย 99”  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและ

ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งเป็น

ผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน    
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การขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2565 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5Q Model  

ประกอบด้วย    

 1. ห้องเรียนคุณภาพ 

1. 1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 

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

2 . ครูคุณภาพ 

2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์  

2.2 การเตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.5 วัดและประเมินผล และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
1.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 

1.7 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 

3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 

3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 

3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 

3.6 ด าเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 

3.7 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

3.8 การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 

4.1 ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ร่มรื่น สะอาด และเป็นระเบียบ 

4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 

4.3 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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4.4 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.5 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.6 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 

4.7 สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

5. ผู้เรียนคุณภาพ 

     5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  

5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  

5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  

5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

     5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 5.2.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

หมายเหตุ   รายละเอียดของการปฏิบัติในแต่ละประเด็นของแต่ละด้านให้โรงเรียนสร้างข้อตกลง/ตั้งเป้าหมาย 

               ร่วมกันให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 

 
 



38 

 
บทที ่3 

แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบ  
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน และนิเทศการศึกษา  
พ.ศ.2560 ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นการศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก  
หน่วยงานภายนอก  

ลักษณะงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ระดับ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา จึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะเชิงนโยบาย มากกว่าจะเป็นการควบคุม  
ก ากับดังเช่น สายงานการบังคับบัญชาโดยตรง  

1. ทิศทางการปฏิบัติงาน  

วิสัยทัศน์ “ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับ  
ภารกิจหลักของหน่วยงานและสถานศึกษา”  

พันธกิจ  
1. ติดตาม (Monitoring) ศึกษาความกา้วหน้าการบริหารการจัดการและการด าเนินการของ  

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
2. ตรวจสอบ (Inspection) การกากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและ  

ด าเนิน ไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ แบบมีส่วนร่วม 
3. ประเมินผล (Evaluation) การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตามมาตรฐาน  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
4. นิเทศการศึกษา (Supervision) ร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดกับ  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการให้ค าปรึกษา  
แนะน า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา  

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือ  
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือติดตามการด าเนินงานจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามกรอบนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือตรวจสอบ และประเมินสมรรถนะทรัพยากรทางการบริหารในการจัดการศึกษาตามกรอบ 
นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

 3. เพ่ือนิเทศให้ค าแนะนาแนวทางการจัดการศึกษา โดยใชห้ลักวิชาการและมาจากข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน  

4. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสะท้อนผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการนานโยบายสู่การปฏิบัติ  

 
เป้าหมายความส าเร็จ  
1. นโยบายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้รับการติดตามผลการแปลงสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกดั  
2. หน่วยงานและสถานศึกษาน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไปปรับใช้ในการจัดการศึกษาตามภารกิจที่ 

เกี่ยวข้อง  
3. ผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และข้อเสนอแนะ มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 
2. กลไกลในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 

 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา ของคณะกรรมการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

ได้และเกิดประสิทธิภาพ จึงด าเนินการโดยใช้หลักการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 5ร ดังนี้   
-ร่วมคิด  ผู้มีส่วนได้เสียโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ประกอบด้วย บุคลากรในเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา ประธานเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ ร่วมคิดวางแผน และจัดท าแผนการติดตาม ก าหนดตัวชี้วัดใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

 -ร่วมวางแผน  ให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา มีส่วนร่วมในในการบริหาร 
จัดการ ร่วมกิจกรรม งานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน

ทั่วไป ภายใต้ความร่วมมือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ

นิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 

ร่วมปรับปรุงพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 5M M0del และร่วม

ปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาของโรงเรียนในสังกัด 

-ร่วมท า  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของ 
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เขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนร่วมในการก ากับ นิเทศ ติดตามความก้าวหน้า ตามแผนเป็นระยะๆ โดยสร้าง

เครือข่าย กลไกในการติดตามและนิเทศการศึกษา โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมากจาก

คณะกรรมการบริหารและวิชาการของเครือข่าย  

-ร่วมประเมินผล  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา มีส่วนร่วมในการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้  

-ร่วมรับผิดชอบ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนร่วมในการสรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดในการด้าน  

ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงและพัฒนางานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

2. บูรณาการเข้ากับการปฏิบัติงานภาวะปกติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องหรือ 
เฉพาะกิจ โดยบูรณาการในการนิเทศการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  และประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรมของแต่ละ

กลุ่มงาน 

3. การกระจายอ านวยการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กระจายอ านาจการบริหารจัดการให้

สถานศึกษา โดยจัดเป็นเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 19 เครือข่าย ได้แก่ อ าเภอเมือง 5 เครือข่าย อ าเภอ   

ค าชะอี  3 เครือข่าย อ าเภอดอนตาล  3 เครือข่าย อ าเภอดงหลวง  3 เครือข่าย  อ าเภอนิคมค าสร้อย          

3 เครือข่าย อ าเภอหนองสูง  2 เครือข่าย อ าเภอหว้านใหญ่  1 เครือข่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามบริบาทและความต้องการของพ้ืนที่ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมาย    

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 4 ท่าน ก ากับดูแล การพัฒนาการศึกษาของเครือข่าย

สถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณการด าเนินการของเครือข่ายในแผนปฏิบัติการประจ าทุกปี 

และศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายรับผิดชอบดูแลประสานงานและนิเทศติดตาม  

 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดนโยบายไว้ 5 ด้าน ได้  นโยบายที่ 1 จัด

การศึกษาเพ่ือความมั่นคง (เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้) นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  นโยบายที่ 3 
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายชาติ และกระทรวง  
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 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ไดว้ิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย 

กลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประกอบ 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

          กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

          กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

  และได้ก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ทีมที่ เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ รองผอ.สพป.ที่รับผิดชอบ 

1 
 

แก้วมุกดาหาร           15 โรง 
ค าอาฮวนดงเย็นศึกษา 17 โรง 

นางสาวอรพร คนสนิท 
นางศิริกาญจนารัตน์ พละศึก 

นายณรงค์ โล่ห์ค า 

๒ 
 

เมืองน้ าทิพย์            17 โรง 
ไตรมิตรนวพัฒน์        17 โรง 
 

นางวิหาญ พละพร 
นางพิมสุภางค์ นามบุตร 
นางปัญญาพร ธิพรพันธ์ 

นายณรงค์ โล่ห์ค า 
 

๓ สะพานมิตรภาพ        12  โรง 
ดงหลวงตอนบน        15  โรง 
ดงหลวง                 14  โรง 

นายชยา ภาคภูมิ 
นายอดิศร ก้อนค า 
นายจีรศักดิ์ ยาโน 

นายณรงค์ โล่ห์ค า 
นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 

๔ ดอนตาล                 10 โรง 
ภูสระดอกบัว            11 โรง 
ภูผาเทิบพัฒนา          15 โรง    

นางเณริศรา   ว่องไว 
นายยิ่งศักดิ์    วรโยธา 
นางสาวนิศรา  แสงทอง 

นายประภาส  ไชยมี 

๕ ร่มกกชัยพัฒนา          13 โรง 
ค าสร้อยนาอุดม         10 โรง 
ธารบังอี่                  10 โรง 

นางฉวีวรรณ   มีสติ 
นางทองพูล   งามข า 
นายคมกริช  ไชยทองศรี  

นายประภาส  ไชยมี 

๕ ค าชะอีก้าวหน้า         10  โรง 
ค าชะอีศึกษาพัฒน์      12 โรง 
ค าชะอีค าบก             11 โรง 

นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 
นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 
นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน   

นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 

๖ หนองสูง                  8 โรง 
คีรีวงศึกษา              11 โรง 

นายคมกริช  ไชยทองศรี  
นางพิไลวรรณ วะลัยสุข 

นายมนตรี  ลาดนาเลา 
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ทีมที่ เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ รองผอ.สพป.ที่รับผิดชอบ 

๗ หว้านใหญ่               15 โรง 
 

นายถาวร บัณฑิตเสน นางวรกัญญาพิไล แกระหัน 
 

 

แผนการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่ 

 

ประเด็นการ
ติดตาม 

ข้อพิจารณาในการติดตาม กลุ่มเป้าหมาย ผู้ติดตาม/กตปน. 

การจัดท า
แผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ 

ความสอดคล้อง  
-จ านวนโครงการ กิจกรรมที่มีความ
สอดคล้อง กับกลยุทธ์ เป้าประสงค์  
-จ านวนโครงการ กิจกรรม สอดคล้อง 
ครอบคลุมตัวชี้วัด 
-ขั้นตอนกระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน
ชัดเจน เป็นไปได้ 
-เป็นประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายและ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
-กลุ่มนโยบายและ
แผน 
 
 

ก.ป.ต.ป.น. 

ติดตามการ
ด าเนินงาน การ
น านโยบายสู่
การปฏิบัติ  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 

-กลุ่มนิเทศฯ 
-กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 
 

ก.ป.ต.ป.น. 
และ อ.ก.ป.ต.ป.น. 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 

-กลุ่มบุคคล และ
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร 

ก.ป.ต.ป.น. 
และ อ.ก.ป.ต.ป.น. 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

-กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 
-กลุ่มอ านวยการ 

ก.ป.ต.ป.น. 
และ อ.ก.ป.ต.ป.น. 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบท
พ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

-กลุ่มนิเทศฯ 
-กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

ก.ป.ต.ป.น. 
และ อ.ก.ป.ต.ป.น. 
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การส่งเสริม
การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย 

-การรายงานผลการด าเนินงานแผน 
-การปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 4 สาย
งาน คือ สายการบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สายนิเทศการศึกษา สายบริหาร
สถานศึกษา และสายงานการสอน  
-รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
-รายงานการประกันคุณภาพภายในหรือ
รายงานการประเมินตนเอง 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
4 สายงาน 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ 
 
สถานศึกษา 

ก.ป.ต.ป.น. 
และ อ.ก.ป.ต.ป.น. 
 

 

แผนการติดตามด าเนินงานสนองนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ./สพป. และภารงานของสถานศึกษา  

 

 
ประเด็นการติดตาม 

 
ข้อพิจารณาในการติดตาม 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้ติดตาม/กตปน. 

1. การพัฒนาและการใช้
หลักสูตร หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย    
และ หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

-ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร น าไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร ตามกระบวนการ
ขั้นตอน 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

 2.การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 
 
 

มีแนวทาง/วิธีการ/โครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างนวัตกรรมน าไป
แก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้  คิดเลข
เป็น 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

3. การจัดการเรียนรู้เชิง
รุก Active Learning 

วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด น าไป
ออกแบบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พัฒนา 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
วิชาชีพ ในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 
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ประเด็นการติดตาม 
 

ข้อพิจารณาในการติดตาม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้ติดตาม/กตปน. 

4. การจัดการเรียนรู้โดย
การบูรณาการพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมที่สนองพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

5. การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 

-มีการติดตั้ง/ปรับชุดอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
-ครูมีและใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
-ครูจัดหาและใช้สื่อ อุปกรณ์ 
ประกอบการสอนสม่ าเสมอ 

สถานศึกษา
ขนาดเล็ก 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

7. การพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ/การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารจัดการเรียนรู้เน้นให้
สามารถสื่อสารและใช้หาความรู้ได้   

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

8. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
-มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
-มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
-มีรายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
(SAR) ที่เป็นปัจจุบัน 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 
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ประเด็นการติดตาม 
 

ข้อพิจารณาในการติดตาม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ผู้ติดตาม/กตปน. 

9.การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการ
พิเศษ 

มีแผนงาน/โครงการ 
แนวทาง/วิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
ด าเนินงานและรายงานผลตามแผนงาน/
โครงการ 

สถานศึกษาใน
โครงการพิเศษ 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

10. การนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน 

ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

11.การด าเนินงานตาม
นโยบายสะเต็มศึกษา 
(STEM) -ระดับปฐมวัย 
   -ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ด าเนินงานตามขั้นตอนและตัวชี้วัดที่
ก าหนด 

สถานศึกษาที่
เข้าโครงการ 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

12. การบริหารจัดการ
ตามโครงการ โรงเรียน
แม่เหล็กหรือโรงเรียน
ขนาดเล็กเรียนรวม 
(กรณีโรงเรียนที่จัด) 

ด าเนินการบริหารจัดการจัดการเรียนกา
สอนได้อย่างประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา
ขนาดเล็กที่
เรียนรวม 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

16.การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มีความพร้อม เพียงพอ และมีศักยภาพ สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

17.การบริหารกิจกการ
นักเรียนและจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนได้รับบริการและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ปลอดภัยและมีความสุข 

สถานศึกษา   
ทุกโรง 

ก.ต.ป.น. และ
คณะอนุกรรมการ 

 

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 

 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การด าเนินงานตามนโยบายและกรอบภาระงานตามโครงสร้างของหน่วยงาน

และสถานศึกษา จากผลและข้อค้นพบจากการติดตาม ตรวจสอบประเมิน ตามแบบันทึกท้ังที่เป็นจุดเด่นและ

จุดบกพร่องหรือปัญหาการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน ามา

เขียนข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา  น าเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป  

 



46 

 
 

บทที ่4 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 
1. กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  

1.1 คณะกรรมการ กตปน. หรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เก็บ
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ตามประเด็นในแผนการติดตามฯ โดยใช้
แบบ กตปน. 1-4 ของ เครื่องมือ  

1.2 หน่วยสุ่มติดตามและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นการคัดเลือกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่เป็น  
หน่วยหรือสถานศึกษาท่ีติดตาม ครอบคลุมทุกโรงเรียน เนื่องจากเป็นการบูรณาการกับงานปกติที่ท าการนิเทศ
ติดตามโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน 

1.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ตามช่วงระยะเวลาการด าเนินงานของกิจกรรมนั้นๆในภาวะการท างานปกติ 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะอนุกรรมการแต่ละเครือข่ายสรุปรวบรวม แล้วน าเรียบเรยีง และ 
วิเคราะห์แบบพรรณนา วิเคราะห์ (Content Analysis)  

1.5 การจัดท าข้อเสนอแนะ ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือมุ่งอธิบาย  
สาระส าคัญและวิธีปฏิบัติให้เพียงพอแก่ความเข้าใจได้ โดยมีผลผูกพันต่อหน่วยงานตามนัยของข้อ 25-28   
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
การศึกษา พ.ศ. 2560  
 
2. เครื่องมือการขับเคลื่อน (ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน นิเทศ)  

2.1) แบบตรวจติดตามการน านโยบายสู่การปฏิบัติ (กตปน.1) เป็นแบบเก็บข้อมูลการติดตาม       
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดที่  

2.2) แบบติดตามการด าเนินงานสนองนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ./สพป. และภารงานของ

สถานศึกษา  (กตปน.2) เพ่ือบันทึกการติดตามของคณะกรรมการ แล้วน ามาวิเคราะห์ สรุป เสนอเชิงนโยบาย 

2.3) แบบจัดท าข้อเสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  (กตปน.3)  

2.4) แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และชี้แนะการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (กตปน.4)  
เป็นแบบรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย ในประเด็นปัญหาเชิงพัฒนา และจัดท าข้อชี้แนะ          
โดยบูรณาการหลักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรม เห็นภาพชัดเจนแก่การ
น าไปสู่การปฏิบัติได้  
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3. ปฏิทินการปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

 

กิจกรรม ประเด็นการติดตาม วัน เดือน ปี กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1.การจัดท า
แผนการติดตาม
และแผนปฏิบัติการ
ของเขต 

ความสอดคล้องกับนโยบายของ 
สพฐ./สพป. 

ธ.ค. 62 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 

ก.ต.ป.น. 

2.การด าเนนิงาน
การน านโยบายสู่
การปฏิบัต ิ

-การด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผน ตามนโยบาย 
ตามกลยุทธ ์
-กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในระดบั
การศึกษาภาคบังคบั 
-กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กร
คุณภาพ 
-กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
-กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษา
ตามบริบทพื้นทีจ่ังหวัด
มุกดาหาร 

ม.ค.-ต.ค.63 ทุกกลุ่มงานใน
เขตพื้นที่  
และสถานศึกษา 

ก.ต.ป.น. 
และ
คณะอนุกรรมการ 

3.การบริหารจัดการ
และการเรียนการ
สอน 

-นิเทศติดตาม ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
-ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลของสถานศึกษา 

ก.ค.-ก.ย.63 กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มบุคคล 

ก.ต.ป.น. 
และ
คณะอนุกรรมการ 

4.การวิเคราะห์ 
วิจัย 

-การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ของ 4 สายงาน 
-รายงานผลการด าเนนิงาน
ประจ าปี/การด าเนินโครงการ 
-คุณภาพผู้เรียน/รายงานการ
ประเมิน การทดสอบผู้เรียน 
-รายงานการประกันคุณภาพ/
SAR 
 

ต.ค.-ธ.ค.63 4 สายงาน 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
สถานศึกษา 
 

ก.ต.ป.น. 
และ
คณะอนุกรรมการ 
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5.จัดท ารายงานและ
ข้อเสนอแนะ 

 มี.ค.-เม.ย.64 กลุ่มงาน
เลขานุการ      
ก.ต.ป.น. 

กลุ่มงาน
เลขานุการ     
และก.ต.ป.น. 

6.เผยแพร่รายงาน
และข้อเสนอแนะ 

 เม.ย.64 กลุ่มงาน
เลขานุการ     ก.
ต.ป.น. 

กลุ่มงาน
เลขานุการ     
และก.ต.ป.น. 
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กตปน. 1 

แบบบันทึกการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ประเด็นการ

ติดตาม 

 
ข้อพิจารณาในการติดตาม 

 
สิ่งท่ีพบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.การจัดท า
แผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ 

ความสอดคล้อง  
-จ านวนโครงการ กิจกรรมที่มีความสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ เป้าประสงค์  
-จ านวนโครงการ กิจกรรม สอดคล้อง 
ครอบคลุมตัวชี้วัด 
-ขั้นตอนกระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน
ชัดเจน เป็นไปได้ 
-เป็นประโยชน์ บรรลุตามเป้าหมายและส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(-กลุ่มนโยบายและแผน) 

 
 
 

 

2.ติดตามการ
ด าเนินงาน การ
น านโยบายสู่
การปฏิบัติ  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
(-กลุ่มนิเทศฯ-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
(กลุ่มบุคคล และกลุ่มพัฒนาบุคลากร) 

  

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ (กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
-กลุ่มอ านวยการ) 

- 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร (-กลุ่มนิเทศฯ -กลุ่มส่งเสริม
การจดัการศึกษา) 

  

3.การส่งเสริม
การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย 

-การรายงานผลการด าเนินงานแผน 
(กลุ่มนโยบายและแผน) 

 
 

 

การปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 4 สายงาน 
คือ สายการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สาย
นิเทศการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา และ
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สายงานการสอน 
รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (กลุ่มนิเทศ) 

  

-รายงานการประกันคุณภาพภายในหรือ
รายงานการประเมินตนเอง   (กลุ่มนิเทศ) 
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 กตปน.2 

แบบบันทึกติดตามการด าเนนิงานสนองนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ./สพป. 

และภารงานของสถานศึกษา 

 

 
ประเด็นการติดตาม 

 
ข้อพิจารณาในการติดตาม 

 
สิ่งท่ีพบ และ
ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาและการใช้
หลักสูตร หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและ 
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

-ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร น าไปใช้ และประเมิน
หลักสูตร ตามกระบวนการขั้นตอน 

 

 2.การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 
 
 

มีแนวทาง/วิธีการ/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม 
สนับสนุน สร้างนวัตกรรมน าไปแก้ปัญหาการอ่าน
ออก เขียนได้  คิดเลขเป็น 

 

3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning 

วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด น าไปออกแบบการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ ในการเรียนรู้ตาม
ระดับช่วงวัย 

 

4. การจัดการเรียนรู้โดย
การบูรณาการพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และศา
สตรพระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 

จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมที่สนอง
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) 

-มีการติดตั้ง/ปรับชุดอุปกรณ์ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
-ครูมีและใช้คู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูจัดหาและใช้สื่อ อุปกรณ์ ประกอบการสอน
สม่ าเสมอ 
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ประเด็นการติดตาม 
 

ข้อพิจารณาในการติดตาม 
 

สิ่งท่ีพบ และ
ข้อเสนอแนะ 

6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน 

โรงเรียนมีแนวทาง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และด าเนินการตามแผน 

 

7. การพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

มีโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารจัดการ
เรียนรู้เน้นให้สามารถสื่อสารและใช้หาความรู้ได้   

 

8. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
-มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
-มีรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) ที่เป็น
ปัจจุบัน 

 

9.การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการพิเศษ 

มีแผนงาน/โครงการแนวทาง/วิธีการด าเนินงานที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ด าเนินงานและรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 

 

10. การนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐาน 

ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  

11.การด าเนินงานตาม
นโยบายสะเต็มศึกษา 
(STEM) -ระดับปฐมวัย 
   -ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ด าเนินงานตามขั้นตอนและตัวชี้วัดที่ก าหนด  

12. การบริหารจัดการตาม
โครงการ โรงเรียนแม่เหล็ก
หรือโรงเรียนขนาดเล็กเรียน
รวม (กรณีโรงเรียนที่จัด) 

ด าเนินการบริหารจัดการจัดการเรียนกาสอนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการติดตาม 
 

ข้อพิจารณาในการติดตาม 
 

สิ่งท่ีพบ และข้อเสนอแนะ 
13. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม 5 M 
Model 

-มีโครงการ กิจกรรมขับเคลื่อนเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 3 ด้าน 

 

14.การบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ ภาพ
แวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

-สะอาด ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้  

15.การบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงิน
และสินทรัพย์ 

การบริหารจัดการถูกต้องตามระเบียบ  

16.การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มีความพร้อม เพียงพอ และมีศักยภาพ  

17.การบริหารกิจกการ
นักเรียนและจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนได้รับบริการและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ปลอดภัยและมีความสุข 
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(กตปน.3) 

แบบจัดท าข้อเสนอแนะการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  เสนอแนะต่อ 

............................................................................................................................. ...................................... 

ประเด็นเสนอแนะ 

.............................................................................................................................. ................................................

................................................................................... ...........................................................................................

............................................................................................................................. ................................................  

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. ............................................... 

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

.......................................................................................................... ..................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

................................................................................................ ......................................................... ................... 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................... ...................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................ ................................................................................................. ................... 
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(กตปน.4) 

แบบรายงานการศึกษา วิเคราะห์ และช้ีแนะการจัดการในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

  ประเด็นการศึกษาวิเคราะห์

............................................................................................................................. .................................................

................................................................... .................................................................. .........................................

............................................................................................................................. ................................................  

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

...................................................................................................................... ...................................................... 

ผลการศึกษา วิเคราะห์

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................... ..........................................

......................................................................................... ................................................................ ...................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................... .......................................................................... ................... 

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................................................................... ..................... 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................................................................................................... ................... 
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คณะอนกุรรมการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
 คณะอนกุรรมการดา้นแผนงานและงบประมาณ 

1. นายประภาส   ไชยมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษามุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
2. นางสุภาภรณ์  กัลยารัตน์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน  กรรมการ 
3. นายเพ็ญสมัย แก้วตา ผู้ทรงวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    กรรมการ 
4. นายชาติชาย ก่อคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาลัย    กรรมการ 
5. นายสุดสาคร  ศรีลาศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น   กรรมการ 
6. นายวิชยา คนไว ผู้อ านวยการโรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์   กรรมการ 
7. นายทินกร  วิชิตพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่งโพน   กรรมการ 
8. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
9. นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์   ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหนา้ที ่ 

๑) ร่วมประชุมวางแผน จัดท าแผนติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้
ข้อเสนอแนะในด้านแผนและงบประมาณ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ  
นิเทศการศึกษาให้ความเห็นชอบ 
  ๒) ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านแผนงานและงบประมาณ
ของหน่วยงานและสถานศึกษา กับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 3) เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการทราบ 

4). ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบ เทคนิควิธีการ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และเผยแพร่ผลงาน และน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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คณะอนกุรรมการดา้นการขบัเคลือ่นคุณภาพการศึกษา 

๑. นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษามุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
2. นายสุริยัน  ทรัพย์ผล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  กรรมการ 
3. นางปิยะมาศ ขวานคร  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
4. นางวิหาญ พละพร    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
5. นายยุทธิยงค์  ฌามุงคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะโนด2    กรรมการ 
6. นายไชยยา สุวะไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ าเต้า   กรรมการ 
7. นายสุทธิพล ห้วยทราย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขัวสูง    กรรมการ 
8. นางสาววัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูวง    กรรมการ 
9. นางสาวอรพร  คนสนิท  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ที ่ 

๑) ร่วมประชุมวางแผน จัดท าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ให้ความเห็นชอบ 
  ๒) เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ  

๓) ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 งาน  

๔) ประสานกับทุกกลุ่มงาน เพ่ือจัดท าและรายงานผลการด้านการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการติดตามฯ  เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

5. ร่วมกันปฏิบัติงานโดยบูรณาการกันทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
มอบหมาย  

7. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบ เทคนิควิธีการ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
เผยแพร่ผลงาน และน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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คณะอนกุรรมการดา้นการสรา้งโอกาสทางการศึกษา 

๑. นายณรงค์  โล่ห์ค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษามุกดาหาร    รองประธานกรรมการ 
2. นายเอกราช พรหมพิบูลย์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ   กรรมการ 
3. นายเผย สุพรรณโมก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
4.นายเศกสรร ปัญญาแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา   กรรมการ 
5. นายไพฑูรย์  ศรีหริ่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงหลวง   กรรมการ 
6. นายพิริยะ  ทองมนต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแวงใหญ่   กรรมการ 
7. นายประสาทชัย  แสนนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี   กรรมการ  
8. นายสมาน ฤทธิ์น้ าค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังนอง   กรรมการ 
8. นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน     ศึกษานิเทศก์        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนา้ที ่ 

๑) ร่วมประชุมวางแผน จัดท าติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ให้ความเห็นชอบ 
  ๒) เข้าร่วมประชุม และรายงานผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ  

๓) ร่วมนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา กับคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทั้ง 4 งาน  

๔) ประสานกับทุกกลุ่มงาน เพ่ือจัดท าและรายงานผลการด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการติดตามฯ  เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

5. ร่วมกันปฏิบัติงานโดยบูรณาการกันทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

6. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
มอบหมาย  

7. ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ วิจัยรูปแบบ เทคนิควิธีการ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
เผยแพร่ผลงาน และน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

Mukdahan Primary Educational Service Area Office 

เลขที่   17    ถนนวิวิธสุรการ   อ าเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 
รหัสไปรษณีย์  4 9 0 0 0   โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสาร  0-4261-3040                                  
Website  http://www.mdh.go.th 

 

ที ่    หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มงาน    หมายเลขภายใน 

1    หน้าห้อง ผอ.สพป.มุกดาหาร   0-4261-1532 ต่อ 20 

2    กลุ่มอ านวยการ     0-4261-1532 ต่อ 13 

3    กลุ่มบริหารงานบุคคล    0-4261-1532 ต่อ 18 

4    กลุ่มนโยบายและแผน    0-4261-1532 ต่อ 15 

5    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  0-4261-1532 ต่อ 11 

6    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   0-4261-1532 ต่อ 12 

7    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-4261-1532 ต่อ 25 


