
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

Mukdahan Primary Educational Service Area Office 
เลขที่   ๑๗  ถนนวิวิธสุรกำร   อ ำเภอ เมืองมุกดำหำร   จังหวัดมุกดำหำร 

รหัสไปรษณีย์  ๔๙๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ โทรสำร  ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐                                       

Website  http://www.mukdahan.org/ 
 

                         รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

เอกสำรหมำยเลข  ๖/๒๕๖๑ 

http://www.mukdahan.org/


ก 

ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เล่มนี้จัดท าข้ึนเพ่ือรายงาน                 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร และการขับเคลื่อนกลยุทธ์  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ จุดเน้นของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ประสบความส าเร็จโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทุกฝ่าย             

และผูม้ีส่วนเก่ียวข้องท าให้การระดมความคิดและสรรพก าลังในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบาย            

ให้สัมฤทธิผลและเกิดประสิทธภิาพสูงสดุ การรายงานได้เสนอใน ๔ ส่วนคือ ๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน                       

๒)ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ๓)ผลการด าเนินงาน  ๔) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้                   

จะเอ้ือประโยชน์ทั้งในส่วนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ตลอดทั้งผู้ที่สนใจศึกษาคน้คว้า 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง               

ทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและมีสว่นร่วมให้รายงานเล่มนี้สมบูรณ์ และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี ้

 

                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

ข 

สำรบัญ 

      หน้ำ 

 ค ำน ำ       ก 

 สำรบัญ       ข 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน     ๑  

 ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา    ๑๕  

 ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ๒๙ 

- กลยุทธ์ที่ ๑     ๒๙ 

- กลยุทธ์ที่ ๒     ๓๙ 

- กลยุทธ์ที่ ๓     ๗๗ 

- กลยุทธ์ที่ ๔     ๙๕ 

- กลยุทธ์ที่ ๕     ๑๐๒ 

- กลยุทธ์ที่ ๖     ๑๐๔ 

 ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ   ๑๒๒ 

  แนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ๑๒๓ 

  

 

 



ค 

ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

 

 

 

 

 

 

นำยมำรุต  อุปนิสำกร 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม                                    ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

นำยสุริยะ ใจวงษ์ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

นำยมนตรี  ลำดนำเลำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

นำยณรงค์  โล่ห์ค ำ 

รองผู้อ ำนวยกำร 

นำงสุพัตรำ พรมรักษำ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

นำงนวลออง ประยงค์หอม                 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงวิหำญ พละพร 

     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงนีรนำท ห้วยทรำย 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

นำยประสพสุข  จันเต็ม       

     ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

          นำยสำยันต์  ผำดโผน 

    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

นำยประภำส ไชยมี 

รองผู้อ ำนวยกำร 

นำยอภัย  ปริปุรณะ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 



๑ 

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

เลขที่   ๑๗    ถนนวิวธิสุรการ   อ าเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  ๔๙๐๐๐                    

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒  โทรสาร  ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐  Website  http://www.mukdahan.org/ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร                

อยู่ทางทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒ ชั้น           

หลังคาทรงจั่ว รูปตัวย ูก่อสร้างเมื่อป ีพ.ศ.๒๕๓๐  เดิมเป็นอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                

และส านักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร                                

จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน ๗ อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองมุกดาหาร  อ าเภอค าชะอี   

อ าเภอดอนตาล  อ าเภอนิคมค าสร้อย  อ าเภอดงหลวง อ าเภอหนองสูง และอ าเภอหว้านใหญ่  

มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  อ าเภอธาตุพนม อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม                                                      

                               และอ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

ทิศใต้         ติดต่อกับ  อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  อ าเภอชานุมาน                         

     จังหวัดอ านาจเจริญ  และอ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   แขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาวโดยมีแม่น้ าโขงเป็น 

     เส้นกั้นพรมแดน   

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ       อ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

 

 

 

 

 

๒ 

บทบำทหน้ำที่ 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรือ่งการแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๒๙๕ ง. วนัที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐              

ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา                

เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง. วันที ่๗ กนัยายน ๒๕๖๑ มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี ้

 ๑ จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

๒ วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนว่ยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้ก ากับ  ตรวจสอบ ติดตาม

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 ๓ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔ ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖ ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๗ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘ ประสาน ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่

หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙ ด าเนินการและประสาน สง่เสริม สนับสนนุการวิจัยและพฒันาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๑๐ ประสาน สง่เสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน              

ด้านการศึกษา 

๑๑ ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๒ ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



๓ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

โครงสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  แบ่งเป็น  ๙  กลุ่มและ ๑  หน่วย  ดังนี้ 

๑.    กลุ่มอ านวยการ 

๒ กลุ่มนโยบายและแผน 

๓. กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

๕. กลุ่มบริหารงานบคุคล 

๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๘. กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑๐. กลุ่มกฎหมายและคด ี

ในแต่ละกลุ่มงาน/หนว่ย  มีขอบข่าย  ดังนี ้

๑. กลุ่มอ ำนวยกำร   

เป็นงานประสานและการให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามขอบข่ายภารกิจ ดังนี้  

๑. งานสารบรรณ     ๒. งานชวยอ านวยการ 

๓. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม   ๔. งานยานพาหนะ 

๕. งานการจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๖. งานประสานงาน 

๗. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  ๘. งานประชาสัมพันธ 

๙. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

๔ 

๒. กลุ่มนโยบำยและแผน  

 เป็นงานที่ส่งเสรมิสนบัสนนุและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษา  เป็นไปตามนโยบายและ

มาตรฐานการศึกษาชาติ  มุง่เน้นผลสมัฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ  (Strategic  Result  Based  

Mangement :  SRBM)  ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์  (SPBB)  โดยเน้นความ

โปร่งใสทันสมัย  ความรบัผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธภิาพและประสทิธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม  

(Participation)  การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน  (School – Based  Management)  

โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบ  มีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

๒.๑ งานธุรการ   ๒.๒  งานนโยบายและแผน 

๒.๓ งานวิเคราะห์งบประมาณ  ๒.๔  งานติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 

 

 

 

 

๓.กลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  เทคโนโลย ีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และสง่เสริมการจัดการศึกษาทางไกล  ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสรมิ 

สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยกลุม่งาน ดังนี้  

๓.๑  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

  ๓.๒  งานข้อมูลสารสนเทศ 

  ๓.๓  งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

 

 



๕ 

 ๔. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์   

เป็นงานที่เกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานการเงิน งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งานบริหารงาน

บริหารสินทรัพย์  ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญช ี งานพัสดุและงาน

บริหารสินทรัพย์  มีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

 ๔.๑ งานธุรการ   ๔.๒  งานบริหารการเงิน 

 ๔.๓  งานบริหารงานบัญช ี  ๔.๔  งานบริหารงานพัสดุ 

 ๔.๕  งานบริหารงานสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

๕. กลุ่มบริหำรงำนบคุคล   

เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติงาน  เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความ

คล่องตัวเกิดความอิสระ ในการปฏิบัตงิานภายใต้กฎหมาย  ระเบียบปฏิบัต ิ ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มคีวามรู้

ความสามารถมีขวัญก าลงัใจน าไปสูก่ารบริการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุง่

ผลสัมฤทธิ์ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนมีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

 ๕.๑  งานธุรการ   ๕.๒  งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 ๕.๓  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๕.๔  งานบ าเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

๖. กลุ่มพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ๖.๑  งานอบรมพัฒนา 

 ๖.๒  งานสง่เสริม  สนบัสนุน  ยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๖.๓  งานระบบเครือข่ายการพัฒนา 

 

๗. กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการ

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษามคีวามเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  มีขอบข่ายภารกิจดังนี้  

๗.๑  งานธุรการ 

  ๗.๒  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  ๗.๓  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๗.๔  งานส่งเสริมและพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7.5  งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๗.๖   งานสง่เสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗.๗  งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมินผลและ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

๘. กลุม่ส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ  

 เป็นงานที่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย

ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  มีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี ้

 ๘.๑  งานธุรการ   ๘.๒  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

๘.๓  งานสง่เสริมกิจการพิเศษ  ๘.๔  งานสง่เสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

๘.๕  งานสง่เสรมิสวสัดิการ สวสัดภิาพ และกองทนุเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

๙. หน่วยตรวจสอบภำยใน   

เป็นหน่วยงานควบคมุภายในของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี ้

 ๙.๑  งานธุรการ  ๙.๒  งานตรวจสอบการเงินและการบญัชี 

 ๙.๓  งานตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

๑๐. กลุ่มกฎหมำยและคด ี

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏบิัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี ้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวนิัยและรักษาวินัย 

(ข) ด าเนินการสืบสวนเก่ียวกับเร่ืองรอ้งเรียน 

๘ 

(ค) ด าเนินการสอบสวนเก่ียวกบัวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  

(ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ 

(ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

(ฌ) ศึกษาวิเคราะห ์วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ 

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้ 

๑๐.๑  งานวนิัย   ๑๐.๒  งานอุทธรณ์ 

  ๑๐.๓  ร้องทุกข์  ละเมิด  ๑๐.๔  งานคด ี

  ๑๐.๕  งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  

 

จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

บุคลำกรที่ปฏิบัตงิำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๑ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ๔ 

ศึกษานิเทศก์ ๑๖ 

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ๔๔ 

ครู ช่วยราชการ ๑ 

ลูกจ้างประจ า ๔ 

ลูกจ้างชั่วคราว ๑๐ 

รวมทั้งหมด ๘๐ 

 

 



๙ 

  ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนจริงในสถำนศึกษำ 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๐ มถิุนำยน ๒๕๖๑ (กลุ่มบริหำรงำนบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 

ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มีจ านวนบุคลากร นักเรียน                  

และหนว่ยงานในความรบัผิดชอบ จ าแนก ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ านวนโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัด จ าแนกรายอ าเภอ  และสังกัด 

อ ำเภอ 

จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมสงักัด 

สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. กำรศึกษำ

พิเศษ 

พศ. อปท. HOME 

SCHOOL 

เมืองมุกดำหำร ๗๙ ๑๑ ๘ ๓ ๐ ๒ ๑ ๓ ๓ 

ค ำชะอ ี ๓๔ ๕ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 

นิคมค ำสร้อย ๓๔ ๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

ดอนตำล ๓๖ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 

หว้ำนใหญ ่ ๑๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

ดงหลวง ๒๙ ๒ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ 

หนองสูง ๑๙ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๒๔๖ ๓๐ ๑๒ ๖ ๒ ๓ ๑ ๕ ๔ 

 

ตารางที่ ๒ แสดงจ านวนนักเรียน และ ครู แยกรายอ าเภอ ( ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

อ ำเภอ นักเรียน (คน) ครู (คน) ครู : นักเรียน 

เมืองมุกดำหำร ๑๑,๕๘๒ ๗๑๓ ๑ : ๑๖ 

ค ำชะอ ี ๓,๘๐๐ ๒๕๔ ๑ : ๑๕ 

นิคมค ำสร้อย ๔,๒๗๕ ๒๖๖ ๑ : ๑๖ 

ดอนตำล ๔,๖๗๔ ๓๑๕ ๑ : ๑๕ 

หว้ำนใหญ ่ ๑,๘๐๗ ๑๓๑ ๑ : ๑๔ 

ดงหลวง ๔,๕๘๐ ๒๖๐ ๑ : ๑๗ 

หนองสูง ๑,๕๗๙ ๑๒๕ ๑ : ๑๓ 

รวม ๓๒,๒๙๗ ๒,๐๖๔ ๑ : ๑๖ 

 
 

บุคลำกร จ ำนวน (คน) 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ๑๙๗ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ๙ 

ครูผู้สอน ๑,๘๕๘ 

ลูกจ้างประจ า ๘๐ 

พนักงานราชการ ๙๙ 

ครูอัตราจ้าง  

-ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๖๘ 

-บุคลกรครูวิทย-์คณิต ๒๒ 

ลูกจ้างชั่วคราว  

-ธุรการโรงเรียน ๑๐๑ 

-นักการภารโรง ๘๓ 

รวมทั้งหมด ๒,๔๕๐ 



๑๑ 
ตารางที่ ๓ แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จ าแนกตามรายชั้นเรียน (ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

ข้อมูลด้านคุณภาพ 

๑.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)                  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมแตกต่ำง 

+ สูงกว่ำ  - ต่ ำกว่ำ ประเทศ สพป.มห. 

ภาษาไทย ๔๖.๕๘ ๔๓.๘๓ -๒.๗๕ 

คณิตศาสตร ์ ๓๗.๑๒ ๓๓.๙๔ -๓.๑๘ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๙.๑๒ ๓๗.๖๐ -๑.๕๒ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓๖.๓๔ ๒๙.๙๖ -๖.๓๘ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม    

เฉลี่ย ๓๙.๗๙ ๓๖.๓๓ -๓.๔๖ 

 

๒.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖                    

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่ำ  - 

ต่ ำกว่ำ 

(ปี กศ.๖๐-๕๙) 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา    

๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

     ภาษาไทย ๔๕.๗๙ ๔๙.๑๔ ๔๓.๘๓ -๕.๓๑ 

     คณิตศาสตร ์ ๓๘.๕๒ ๓๖.๔๖ ๓๓.๙๔ -๒.๕๒ 

     วทิยาศาสตร ์ ๔๐.๒๐ ๓๘.๙๓ ๓๗.๖๐ -๑.๓๓ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓๒.๙๘ ๒๘.๙๓ ๒๙.๙๖ ๑.๐๓ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ๔๔.๘๒ ๔๓.๔๔   

เฉลี่ย ๔๐.๔๖ ๓๙.๓๘ ๓๖.๓๓ -๒.๐๔ 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

สพป.มุกดำหำร 

นักเรียน ห้องเรียน 

อนุบาล ๑ ๔๐๒ ๕๖ 

อนุบาล ๒ ๓๐๕๖ ๒๔๓ 

อนุบาล ๓ ๓,๖๔๓ ๒๔๗ 

รวมก่อนประถมศึกษำ ๗,๑๐๑ ๕๔๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓,๕๙๔ ๒๕๒ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓,๓๕๙ ๒๕๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓,๔๙๕ ๒๕๔ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓,๕๖๗ ๒๕๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓,๗๓๗ ๒๕๕ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓,๘๓๔ ๒๕๙ 

รวมประถมศึกษำ ๒๑,๕๘๖ ๑,๕๒๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑,๓๐๔ ๖๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑,๒๓๓ ๖๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑,๐๗๓ ๖๒ 

รวมมธัยมศึกษำตอนต้น ๓,๖๑๐ ๑๘๘ 

รวมทั้งสิ้น ๓๒,๒๙๗ ๒,๒๖๑ 



๑๓ 

๓.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)                       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ควำมแตกต่ำง 

+ สูงกว่ำ  - ต่ ำกว่ำ ประเทศ สพป.มห. 

ภาษาไทย ๔๘.๒๙ ๔๓.๖๙ -๔.๖๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๖.๓๐ ๒๐.๒๓ -๖.๐๗ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๒๘ ๒๙.๓๖ -๒.๙๒ 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ๓๐.๔๕ ๒๖.๙๑ -๓.๕๔ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    

เฉลี่ย ๓๔.๓๓ ๓๐.๐๕ -๔.๒๘ 

 

๔.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓                     

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐  ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่ำ  - 

ต่ ำกว่ำ 

(ปี กศ.๖๐-๕๙) 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ภาษาไทย ๓๙.๘๕ ๔๒.๐๕ ๔๓.๖๙ ๑.๖๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๖.๓๔ ๒๓.๒๓ ๒๐.๒๓ -๓.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๘๗ ๓๒.๑๘ ๒๙.๓๖ -๒.๗๗ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ๒๕.๕๑ ๒๖.๗๙ ๒๖.๙๑ ๐.๑๒ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐.๓๙ ๔๔.๖๑   

เฉลี่ย ๓๒.๙๙ ๓๓.๗๗ ๓๐.๐๕ -๑.๐๑ 

 

 

 

 

๑๔ 

๕.ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 

ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

ประเทศ สพป.มุกดาหาร +สูงกว่า  -  ต่ ากว่า 

ด้านภาษา ๕๒.๖๗ ๔๗.๒๐ -๕.๔๗ 

ด้านค านวณ ๓๗.๗๕ ๓๔.๙๙ -๒.๗๖ 

ด้านเหตุผล ๔๕.๓๑ ๔๒.๒๖ -๓.๐๕ 

เฉลี่ย ๔๕.๒๕ ๔๑.๔๙ -๓.๗๖ 

๖.ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ (NT)                    

ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ความสามารถ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ +เพ่ิม  -  ลด 

ด้านภาษา ๔๗.๐๔ ๔๗.๒๐ ๐.๑๖ 

ด้านค านวณ ๓๔.๔๐ ๓๔.๙๙ ๐.๕๙ 

ด้านเหตุผล ๔๘.๕๑ ๔๒.๒๖ -๖.๒๕ 

เฉลี่ย ๔๓.๓๔ ๔๑.๔๙ -๑.๘๕ 

๗.รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT ) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

ส่วนที ่ ๒  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

วิสัยทัศน ์

     การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเชียน 

พันธกิจ 

     ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

     ๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก            

        ของคนไทย ๑๒ ประการ 

     ๓.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพและปฏิบัติงานมั่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

     ๔.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๕.พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

เป้ำประสงค ์

     ๑.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย              

       และมคีุณภาพตามมาตรฐาน 

     ๒.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม 

     ๓.ผู้บริหารสถานศึกษา  คร ูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  เป็นมืออาชีพ   และปฏิบัตงิานมั่งเน้นผลสมัฤทธิ์ 

     ๔.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มปีระสิทธิภาพ  และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      สู่คุณภาพระดับมาตรฐาน  ตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน 

     ๕.พ้ืนที่พิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  มีรูปแบบการจัดการศึกษา  ที่เหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ 

 

อัตลักษณ์ 

บริหำรโปร่งใส ใส่ใจบริกำร ท ำงำนเป็นทีม 

 

 

 

๑๖ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                   

ได้ก าหนด กลยุทธ์ ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ   

                    ในการแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมสนบัสนนุการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัต ิ

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร  มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  ๖  ด้ำน ดังนี้ 

 นโยบำยที่ ๑   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑   กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

 ๑. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก  และกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     ๑.๑  น้อมน าแนวพระราชด าริ  สบืสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษา “ศาสตร์พระราชา”  มาใชใ้นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” 

     ๑.๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามคัคี  สมานฉัน?  สนัติวิธ ี ต่อต้าน

การทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๑.๓  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

  ๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

     ๒.๑  สง่เสริมสนับสนนุการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

    ๒.๒  เสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่ เช่น  อาชญากรรม  

และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ สิง่เสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์  ฯลฯ 

  ๓. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบรบิทของพื้นที่ 

         ๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  

เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตระเบียงเศรษฐกจิเขตสามเหลี่ยมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  

เขตพ้ืนที่ชายแดน   เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 ๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

 ๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษา  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  

สมานฉันท์  สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 

 ๑๘ 

 ๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบนัชาติ  ศาสนา   

พระมหากษัตริย์  ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 ๔. ร้อยละ ๑๐๐   ของผู้เรียน  มคีุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ 

 ๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 ๖. ร้อยละ ๘๐  ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา

ตามบริบทของพื้นที ่

 นโยบำยที่ ๒  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  และสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน 

        ๑. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร

กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม 

                       ๑.๑ ปรับหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และน าหลกัสูตรไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดประสิทธภิาพ  และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็น

และความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม 

                  ๑.๒  สง่เสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมัน่ใจในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคูค่้า  และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

       ๑.๓  พัฒนาระบบการวัดและประเมนิผลทุกระดับ  ให้มคีุณภาพและมาตรฐาน

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

      ๒. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 

                    ๒.๑  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  ให้มคีวามพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

                    ๒.๒  ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

                    ๒.๓  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน 

                    ๒.๔  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

(Active  Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห ์ คิดแกป้ัญหา  และคิดสร้างสรรค์ใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทัง้ในและนอกห้องเรียน 

                   ๒.๕  สง่เสริมใหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

                   ๒.๖  ปลูกฝงัทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 



      ๑๙ 

               ๒.๗  สนับสนุนการผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  

นวัตกรรม  และสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศึกษา

ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

          ๒.๘  สง่เสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ  ควบคู่ไปกบัวิชาสามัญ  เช่น ทวิศึกษา 

(Dual Education) หลักสูตรระยะสัน้  

                    ๒.๙  สง่เสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ       

(ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มคีวามสามารถพิเศษ)  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

          ๒.๑๐  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ

อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

  ๓. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

                ๓.๑  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Program me 
for International Student Assessment) 
                ๓.๒  ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

                ๓.๓  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน่  สะเต็มศึกษา           

( Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)        
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  สอดคล้องกบัประเทศไทย ๔.๐ 

          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย  และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

     ๔.๑ สง่เสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

     ๔.๒ สง่เสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมนิผล  

โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑.ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาน าหลกัสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน 

พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสทิธภิาพ 

๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็นและ

ความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ทอ้งถิ่น  และสังคม 

  ๓. ร้อยละ ๘๐  ของผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

  ๔. ร้อยละ ๘๐  ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา 

  ๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมนิผล  ที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 

 

๒๐ 

  ๖. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  

อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

  ๗. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน  การเขียน  ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย    

      ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  อ่านออก  เขียนได ้

      ชั้นประถมศึกษาปีที ่๒ – ๖  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง 

  ๘. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

  ๙. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๓  มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ  และดา้นเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป  มจี านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ๑๐.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๖  ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๖          

มีคะแนนสอบ O-net  ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไปในแต่ละกลุม่สาระ  มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ๑๑. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา  และคิดสร้างสรรค์          

จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
  ๑๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่๒๑ 

  ๑๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลกูฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา

ศาสตร์ให้กับนักเรียน 

  ๑๔. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษา  ผลิต  จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี

นวัตกรรม  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู ้

  ๑๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษามหีลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย ๑ หลกัสูตร 

  ๑๖. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส       

และผูม้ีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

  ๑๗. ร้อยละ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

  ๑๘. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมนิระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  (Programme   
for International Student Assessment) สูงข้ึน 
  ๑๙.ร้อยละ ๑๐๐ของสถานศึกษาสง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

๒๐. ร้อยละ ๑๐๐  ของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( STEM  

Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ 

  ๒๑. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 



๒๑ 

  ๒๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของครูและบคุลากรทางการศึกษา  มวีิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัย

ไปใช้พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล 

 นโยบำยที่ ๓   ด้ำนกำรส่งเสริม  พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ส่งเสรมิ  สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

           ๑. พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพใน

รูปแบบที่หลำกหลำย  เช่น 

              ๑.๑  TEPE Online  ( Teachers and Educational Personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
              ๑.๒ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC) 
              ๑.๓  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  ( Active  Learning) 
           ๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธภิำพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง  ดังนี ้

               ๒.๑ การก าหนดแผนอตัราก าลัง การสรรหา การบรรจุแตง่ตัง้ การประเมินและการพัฒนา 

               ๒.๒ การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศกึษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

๒. ร้อยละ ๘๐  ของครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ  ในรูปแบบที่หลากหลาย 

๓.  ร้อยละ ๑๐๐  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและ

บรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 

๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย 

๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของครูและบคุลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัตงิาน 

นโยบำยที่ ๔  ด้ำนโอกำส  ควำมเสมอภำค  และควำมเท่ำเทียม  กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

         ๑. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

             ๑.๑  ส่งเสรมิประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค 

 

๒๒ 

              ๑.๒  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  ระบบสง่เสริม

ความประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียน  และการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม 

        ๒. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศกึษำ 

            ๒.๑  ประสานหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  ส าหรับเด็ก

ด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร  เช่น  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่มีเลข

ประจ าตัวประชาชน   เป็นต้น 

            ๒.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทกุ

พ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เชน่  การพัฒนาคณุภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance Learning  
information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม ( Distance Learning Television : DLTV )   
  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  ๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของประชากรวัยเรียนภาคบงัคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค  

  ๒. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับโอกาสในการเข้ารับ

บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคณุภาพและเสมอภาค 

  ๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ๔. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความ

ประพฤตินักเรียน 

  ๕. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 

  ๖. ร้อยละ ๑๐๐  ของผูเ้รียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพในการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม 

  ๗. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม  เต็มตามศักยภาพ 

๘. ร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 นโยบำยที่ ๕   ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๕  จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          ๑. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 

              ๑.๑  สง่เสริม  สนบัสนนุการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  

จริยธรรม  และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

              ๑.๒  สง่เสริม  สนบัสนนุให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  

แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 



๒๓ 

              ๑.๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม  สนบัสนนุการสร้างจิตส านึก 

รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และน้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคสว่นต่าง ๆ            

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ เครือข่ายข้ึนไป 

นโยบำยที่ ๖ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีสว่นร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๖   พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมสี่วนรว่มในกำรจัดกำรศึกษำ 

          ๑. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธภิำพ 

          ๑.๑  พัฒนาระบบการวางแผน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ การก ากับ  ติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

          ๑.๒ พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                      ๑.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

                  ๑.๔  สร้างความเข้มแข็ง  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบท 

ของพื้นที่  เช่น  โรงเรียนที่ประสบปญัหาวิกฤตทางการศึกษา  (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), 
โรงเรียนคุณธรรม),โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล  ฯลฯ 

                ๑.๕  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

                ๑.๖  ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา  และองค์คณะบคุคล  ทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ 

     ๒. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

                   ๒.๑  ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน               
( Area-base Management)  รปูแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUTERSs”   เป็นต้น    
         ๒.๒  เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด  และส านักงานศึกษาธิการภาค 

        ๒.๓  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูแบบเครอืข่ายส่งเสริม

ประสิทธภิาพการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต  กลุ่มโรงเรียน  ฯลฯ 

๒๔  

       ๒.๔  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง  และยั่งยืน 

   ๓. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพฒันำคุณภำพผู้เรียน 

       ๓.๑  สง่เสริม  สนบัสนนุผู้ปกครอง ชุมชน  สงัคม  และสาธารณชน  ให้มีความรู้  

ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การก ากับดูแล  ตลอดจนการมีสว่นร่วม

รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

      ๓.๒  ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    

มีการก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

 ๒. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 ๓. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 

 ๔. ร้อยละ ๘๐  ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพื้นที ่

 ๕. ร้อยละ ๘๐  ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 ๖. ร้อยละ ๑๐๐  ของหนว่ยงานทุกระดับที่การยกย่องเชิดชูเกียรติ  หน่วยงาน  องคค์ณะบุคคลและ

บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ ์

 ๗. ร้อยละ ๑๐๐  ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสว่นรว่มอย่างเข้มแข็ง 

 ๘.  ร้อยละ ๑๐๐  ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 

 ๙. ร้อยละ ๑๐๐  ของหนว่ยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างน้อย ๑ เครือข่ายข้ึนไป 

 ๑๐. ร้อยละ ๑๐๐  ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม

ด้วยพลังประชารัฐ 

 ๑๑. ร้อยละ ๑๐๐  ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง  ชมุชน  สังคม  และสาธารณชน  

ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การก ากับดูแล  ตลอดจนการมี

ส่วนรว่มรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 ๑๒.  ร้อยละ ๑๐๐  ของหนว่ยงานทกุระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบันหรือหน่วยงานทาง

การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 



๒๕ 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 การน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  สู่การปฏิบัติ ยึดหลักความสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือมุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

งบประจ ำ    จ ำนวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท 

ล ำดับที ่ รำยกำร จ ำนวนงบประมำณ 

๑ ค่าใช้จ่ายในการประชุม กพท. และ ก.ต.ป.น. ๕๐,๐๐๐ 

๒ ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,internet ฯลฯ) ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๓ ค่าไปรษณีย ์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔ ค่าวัสดุส านักงาน ๓๕๐,๐๐๐ 

๕ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ๑๐๐,๐๐๐ 

๖ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๕๐,๐๐๐ 

๗ ค่าวัสดุยานพาหนะ ๑๐๐,๐๐๐ 

๘ ค่าบ ารุงและซ่อมแซมครภุัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ 

๙ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๖ 

แผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

๑ พัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๒ บ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ 

๓ การขับเคลื่อนนโยบายการสร้างการรับรู้และปลูกฝงัอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย 

๔ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนว

ใหม่และกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๕ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน และ

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๖ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในแข่งขัน 

๑ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒ พัฒนาระบบการประเมนิคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ 

๔ รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕ เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ 

๖ การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครปูฐมวัยผ่านระบบทางไกล พัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) 

๗ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๘ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในการทบทวน ตรวจสอบและรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๐ การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV 

๑๑ ค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๒ การขับเคลื่อนโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๑๓ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๑๔ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

๑๕ ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”  Active Learning 



๒๗ 

แผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 

๑๖ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตวัชีว้ัด ตามหลักสูตรแกนกลาง           

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๗ พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร(อ่านรู้เรื่อง) ปี ๒๕๖๑ 

๑๘ สร้างความปลอดภัยทางน้ าแกน่ักเรียน “ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต”  LIFE SAVING 

  

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๑ 

จับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙ (ผอ.สพป.มุกดาหาร พบเพ่ือนครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑)                

กิจกรรม “สวัสดีคุณคร”ู 

๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการผู้บริหารสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑ 

๓ โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครมูอือาชีพในประชาคมอาเซียน 

๔ 

นิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษทีผ่่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ            

ในระดับภมูิภาค Boot Camp ระยะที่ ๒ 

๕ 

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือการส่งเสริม “ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาคุณธรรม (องค์กรมหาชน) “ สู่การเป็นผู้น าการขับเคลื่อนในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๖ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

๗ 

ประชุมสมัมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ               

ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองผ่านระบบ Pension Electronic Filing 

๘ โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที ่๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๙ โครงการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผูส้อน 

๑๐ โครงการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ขยำยโอกำสทำงกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณธรรม 

๑ ส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๑ 

๒ การด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓ ค่ายเสริมสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคมและทักษะชวีิตให้แก่นักเรียน”ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน 

๔ การพัฒนาระบบงานทะเบียน การจัดเก็บอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.๓) และการให้บริการ

ข้อมูลทางการศึกษา 

๒๘ 

แผนงำนโครงกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

๑ คุณธรรมน าสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waster School) กับการปฏิบัติที่ย่ังยืน 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสรมิกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

๑ 

บูรณาการความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือเรียนรู้กับการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๒ การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๔ พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร 

๕ ปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

๖ จัดนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๗ 

การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการ สพป.มุกดาหาร เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา      

ของกระทรวงศึกษาธิการในภมูิภาค 

๘ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาต ิ

๑๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมพัสดุของสถานศึกษา 

๑๑ ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑๒ พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

ส่วนที ่ ๓  ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ด าเนินการตามกรอบนโยบาย  กลยุทธ์  และจุดเน้น 

โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและปฏิบัติงาน ตามภารกิจเพ่ือสนอง

นโยบาย และยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของกระทรวงศกึษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการบริหารงานแบบองค์รวมบุคลากรมีสว่นร่วม ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนด โดยมีโครงการ และผลการด าเนินงานระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี ้

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

โครงกำร   พัฒนำกระบวนกำรรูปแบบกำรนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภำพระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร ให้ความส าคัญกับกระบวนการนิเทศติดตาม   

และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เนน้คุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ด้วยกระบวนการนิเทศ ๔ รูปแบบที่จะให้เกิดการ

ขับเคลื่อน การเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหาร ครูและบคุลากร

ทางการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดีอย่างมคุณภาพต่อการจัดการศึกษา              

มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศทั้งภายใน ภายนอก รวมถงึการวิจัยพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นิเทศ กระบวนการ เครื่องมอื

และการรายงานผลการนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้นิเทศให้สามรถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

 ๒. เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการ เครื่องมือและวิธีการนิเทศใหม้ีประสิทธภิาพสูงสุด 

          ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สามารถรวบรวมสรุปการรายงานผลการนิเทศ 

 ๔. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน                    

สู่การประกันคุณภาพและการวิจัยในชัน้เรียน 

 

 

 

๓๐ 

เป้ำหมำย 

๑. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

๒.สถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน ๑๙ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้

สามารถเป็นผู้นิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีเครื่องมือในการนิเทศ จ านวน ๔ ฉบับ 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสม  

ทั้ง ๔ รูปแบบ  ( ๔ ways Supervision) ประกอบด้วย 

รูปแบบที ่๑ การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน          

ในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศก์ที่รับรับผิดชอบเครือข่าย  

รูปแบบที ่๒ การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เป็นการนิเทศ 

โดยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละกลุม่งาน ตามขอบข่ายภารกิจกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ           

ซึ่งอาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่รับผิดชอบ   

รูปแบบที่ ๓ การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย (Area Supervisor Team :AST)   

เป็นการนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 รูปแบบที ่๔ การนิเทศโดยทีมเคลื่อนที่เร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทีมผู้บริหาร

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือแก้ปัญหาแบบเร่งด่วน ทมีนิเทศจะถูก

ก าหนดโดยผู้บังคับบัญชา 

๓. การนิเทศแบบเป็นทมีแบง่คณะนิเทศ  เป็น  ๗ ชุด รับผิดชอบปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ประจ า

อ าเภอ ดังนี้ 

  ชุดที่ ๑ โรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร   จ านวน  ๕  เครือข่าย  ๗๘  โรงเรียน 

  ชุดที่ ๒   โรงเรียนในเขตอ าเภอค าชะอี  จ านวน  ๓  เครือข่าย  ๓๓  โรงเรียน 

  ชุดที่ ๓   โรงเรียนในเขตอ าเภอดอนตาล  จ านวน  ๓  เครือข่าย  ๓๖  โรงเรียน 

 

 



๓๑ 

  ชุดที่ ๔   โรงเรียนในเขตอ าเภอนิคมค าสร้อย  จ านวน  ๓  เครือข่าย  ๓๓  โรงเรียน 

  ชุดที่ ๕   โรงเรียนในเขตอ าเภอดงหลวง  จ านวน  ๒  เครือข่าย  ๒๙  โรงเรียน 

  ชุดที่ ๖   โรงเรียนในเขตอ าเภอหว้านใหญ่  จ านวน  ๑  เครือข่าย  ๑๕  โรงเรียน 

  ชุดที่ ๗   โรงเรียนในเขตอ าเภอหนองสูง  จ านวน  ๒  เครือข่าย  ๑๙  โรงเรียน 

 ๔.  การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์รายบุคคลรบัผิดปฏิบัติการนิเทศตามเครือ

ขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  ๑๙  เครือข่าย  โดยก าหนดให้ศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบโรงเรียน

ในแต่ละเครือข่าย  คนละ  ๑-๓  เครือข่าย  จ านวน  ๑๐  คน  ออกนิเทศร่วมกับผูบ้ริหารในเครือข่าย            

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่   

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 ๑. ผู้บังคบับัญชาควรให้ความส าคัญกบัการนิเทศ ให้มีมาตรการ ก ากับควบคุมในการปฏิบัติการนิเทศ

ที่ต่อเนื่อง มีกระบวนการขับเคลื่อนใหเ้กิดการพัฒนาการนิเทศที่ต่อเนื่องยั่งยืน 

 ๒. ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการนิเทศให้เหมาะ เป็นไปตามงานนโยบาย ตามแผนงาน  

โครงการ/กิจกรรมอย่างเพียงพอเหมาะสมกับหว้ง ระยะเวลาของการปฏิบัติการนิเทศ 

 ๓. สนับสนุนสง่เสริมให้โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง ให้เกิดกระบวนการนิเทศ วิธีการ

นิเทศที่เหมาสมและเข้มแข็ง 

 ๔. ควรส่งเสรมิให้สถานศึกษามีรูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมกบัความต้องการของผู้รับการนิเทศ

และกระบวนการนิเทศที่ส่งเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

        

 

๓๒ 

โครงกำร   บ่มเพำะต้นกล้ำค่ำนยิม ๑๒ ประกำร 

ควำมเป็นมำ 

   ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) นโยบายนี้มีข้ึน      

เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาติให้เข้มแข็ง การสร้างค่านิยมให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องปลูกฝังลง

ไปในรากฐานจิตใจของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี        

นครินทรวิโรฒ จัดอบรมนักเรียนและครูโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ ของผู้เรียนระดับ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานจากหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 

วัตถุประสงค์  

   เพ่ือบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ เสริมสร้างภมูิคุ้มกนั และน าไปสู่การยกระดับคุณภาพให้กับ

ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่หมู่บ้าน อพป. 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 

   ครูและนักเรียน ได้รับการปลูกฝังคา่นิยมหลัก ๑๒ ประการ  

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

   ๑. ครูควรปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการให้กับนักเรียนทุกคนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้          

และวัดประเมินผลพฤติกรรมค่านิยมหลักอย่างเป็นรูปธรรม 

   ๒. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมขยายผลถึงผู้ปกครองและชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



๓๓ 

โครงกำร   กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรสร้ำงกำรรับรู้และปลูกฝงัอุดมกำรณ์รักชำติ ศำสนำ               

และพระมหำกษัตริย์ไทย 

ควำมเป็นมำ  

    รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ        

ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมัน่ในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย์ ด้วยใจอันบริสุทธิ ์

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวดัมุกดาหาร  จึงมีนโยบายให้ด าเนินการอบรม 

โครงการประวัติศาสตรช์าติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย แก่ผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาในสังกดัทุกคน โดยใช้

กรอบแนวทางการขับเคลื่อนขยายผล และสร้างการรับรู ้ปลูกฝังจิตส านึก อุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพ่ือน าไปสอดแทรก

ประวัติศาสตร์ชาตไิทยและบญุคุณของพระมหากษัตริย์ไทย รวมถงึประวัตศิาสตร์ท้องถิน่ ในหลักสตูรการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

การเรียนการสอน/ในทุกกิจกรรมที่จัดตามความเหมาะสมโดยใชว้ิทยากรจากศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนจงัหวัดมกุดาหาร (ครู ก)         

และศนูย์การศกึษานอกโรงเรียนทกุอ าเภอ รายชื่อตามที่ก าหนดเป็นวิทยากรฝึกอบรมตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ๓ วัน ๒  คืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร จงึได้มอบหมายให้เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสังกัดทกุเครือข่าย 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กบัผูบ้ริหารโรงเรียน ครแูละบคุลากรทุกคน โดยประสานวิทยากรจากส านักงานการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหารและส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                    

แต่ละอ าเภอ ก าหนด ให้แลว้เสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑   

วัตถุประสงค ์

  ๑ เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบนัพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และบคุลากรทางการศึกษา  

  ๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาในสังกัด น าองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ไปขยายผลโดยการจัดกระบวนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง              

สร้างจิตส านึกรักในสถาบนัชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงตนเป็นคนดีของชาติสืบไป 

เป้ำหมำย 

  ๑. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน  ๑๐๐ คน โดยใช้วิทยากรจากกองอ านวยการรักษาความมัน่คง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.กรน.) 

        ๒. ฝึกอบรมผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดตามเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก

เครือข่าย โดยใช้วิทยากรแกนน าที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรก าหนด จากส านักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร โดยมีจ านวนผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรจ านวน ๒,๒๗๓ คน 

 

๓๔ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

   ๑. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย จ านวน ๒,๒๗๓ คน 

   ๒. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ อุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา และ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพ่ือน าไปขยายผลการจัดกระบวนการสอนให้กับนักเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

   ครูควรจะปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ ให้เด็กเกิดการพัฒนา ทั้งด้าน

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยการฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร   สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำมำตรฐำนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมรูปแบบแนวทำง         

กำรประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก  ส านักทดสอบทาง

การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนว

ทางการประเมินแนวใหมแ่ละกฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ผ่านเกณฑ์เป็นผู้ประเมินภายนอก มีสมรรถนะที

ส าคัญในการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพ่ือพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่               

และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ใหแ้ก่ผู้บริหารสถานศึกษา  

  

 



๓๕ 

๒. ผู้ที่ได้รับการพัฒนา สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการงานประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา สามารถให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอัน

จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้ำหมำย 

 ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่เข้ารับการพัฒนา 

จ านวน  ๑๐  คน  ที่เข้าร่วมการสมัมนา มีผลการประเมินตามกิจกรรมสมัมนา ผ่านเกณฑ์ ตามที่ก าหนด

มากกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ด าเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารตาราง ระหว่างวันที ่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ประเมินผลผู้เข้าสัมมนาตามใบงาน / ใบกิจกรรม และบันทึกการสงัเกตเป็นรายบุคคล 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาท าแบบทดสอบ (Pre – Test) โดยใช้เวลา ๑๐ นาที (ผู้เข้ารับการพัฒนาท าข้อสอบด้วยตัวเอง) 

วิทยากรเปิดสื่อวิดีโอโดยใช้เวลาตามที่ก าหนดในปฏิทิน ศึกษาเอกสารเสริมความรู้ ท ากิจกรรมตามใบงานแลว้

สรุปและอธิบายเพ่ิมเติมในประเด็นที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสงสัย วิทยากรพ่ีเลี้ยงต้องสังเกตและบันทึกพฤติกรรม            

ของผู้เข้าสัมมนา ในขณะท าใบงาน / กิจกรรมระหว่างการสัมมนาในแต่ละกิจกรรม หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสุดท้าย  

ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท าแบบทดสอบหลงัการสัมมนา  
 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร พบว่า 

 ๑.ระยะเวลาในการพัฒนาน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรพัฒนา 

งบประมาณในการอบรมสัมมนา ในครั้งนี้น้อยเกินไป  

 ๒.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมสัมมนา

ปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา และพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และ

การประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับบุคลากรในสังกัด  

 ๓. ควรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ลงพ้ืนที่ในการฝึกปฎิบัติในพื้นที่จริง 

 ๔. ศึกษานิเทศก์ และบคุลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและรว่มกันนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีเจตตคติที่ดีต่อการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 ๕. ปงีบประมาณ ๒๕๖๒ ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

 

๓๖ 

โครงกำร   พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำร 

ประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม่ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ควำมเป็นมำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนด

จุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดให้มี ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ

การประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๗) กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ให้สถานศึกษาจัด

ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นต่อ

การพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด วางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และน ามาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ตามที่ก าหนด และเพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมท า

ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็ม

แข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่ ๔ ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้ได้รับกา

รับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินของ สมศ. 

เป้ำหมำย 

 ๑. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน    

มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบวงจร และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน  

สามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามศักยภาพและบริบทของ

แต่ละโรงเรียน และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก              

จาก สมศ. รอบ ๔            



๓๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ จ านวน ๕๐ โรงเรียน หลักสูตร ๒ วัน 

โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาได้แก ่โรงเรียนที่ไมไ่ด้รับการรับรอง จาก สมศ. จากการ

ประเมินคุณภาพภาพนอก รอบที ่๓ จ านวน ๕๐ โรงเรียน จ านวน ๒ วัน ผู้เข้าร่วมประชุม              

จ านวน ๑๒๐ คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนละ ๑ คน  และ ครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ โรงเรียน 

โรงเรียนละ ๑ คน 

 เรียนรู้ประสบการณ์จากโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

(ถอดบทเรียน) 

 เรียนรู้และฝึกปฏบิัติการด าเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแนวใหม ่             

ตาม ๘ องคป์ระกอบ 

 จากการประเมินคุณภาพภาพนอก รอบที่ ๓ จ านวน ๕๐ โรงเรียน จ านวน ๒ วัน ผู้เข้าร่วมประชมุ 

จ านวน ๑๒๐ คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนละ ๑ คน  ครูที่รับผิดชอบงานประกันฯ โรงเรียน 

โรงเรียนละ ๑ คน    ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร พบว่า 

๑ ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตร 

๒ นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไปขาดความต่อเนื่องในการน าความรู้ เทคนิควิธีการไปสู่การปฏิบัติในการ

พัฒนาระบบประกันฯ 

๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ แนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษาแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรในสังกัด  

๔. ศึกษานิเทศก์ และบคุลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและรว่มกันนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับ

การนิเทศมีเจตตคติที่ดีต่อการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมนิมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

๓๘ 

โครงกำร   ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 

ควำมเป็นมำ 

สพป.มุกดาหาร ได้จัดท าโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเสริมสร้างทักษะการ

ด ารงชีวิตของลูกเสือ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์๓ ด้าน คือ ยึดมัน่ประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย  

และห่างไกลยาเสพติด เป็นการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถและ

ประสบการณ์ มีทักษะการด ารงชีวิตทีเ่กิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรูใ้ห้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

และประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ๒.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็นแนวรว่มในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศกึษาและชุมชน 

 ๓.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างภูมคิุ้มกันและทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกล

จากยาเสพติด 

เป้ำหมำย 

 ๑.การด าเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพดิต ในสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

จ านวน ๕๗ แห่ง  

 ๒.จัดท าค่ายทักษะชีวิตให้นักเรียน ๑๐๐ คน /ค่าย  

 ๓.จัดการประชุมขับเคลื่อนการด านเนงานสถานศึกษาสีขาวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก

โรงเรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 สพป.มุกดาหาร ด าเนินการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพดิตให้กับเป้าหมายโรงเรียนละ ๘-๑๐ คน           

โดยบูรณาการอบรมได้ตามบริบทของพื้นที่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตส านึก เกิดทักษะ มีภมูิคุม้กันยาเสพติดและอบายมุข ลูกเสือสามัญ และผูบ้ังคบับัญชา           

ลูกเสือสามัญ ผ่านการประเมินหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 



๓๙ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในแข่งขัน 

โครงกำร   ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน O-NET ชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ควำมเป็นมำ 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้รับมอบหมายจาก              

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  ให้ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน        

(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ทุกคนทกุโรงเรียน ระหว่างวันที ่ ๓-๔ 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๐  เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ และน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  

ผลการทดสอบของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี ๖ จ านวน ๒๔๓  โรงเรียน นักเรียนเข้าสอบ ๒,๙๑๖ คน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๕๖ โรงเรียน

นักเรียนเข้าสอบ ๘๕๑  คน 

วัตถุประสงค ์

   ๑. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๓ 

  ๒. เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 

เป้ำหมำย 

 จัดสอบเพ่ือวัดความรู้รวบยอดระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี ๖ ทุกคน ทุกโรงเรียน จ านวน  ๒๕๐  โรงเรียน รวม  ๔,๒๒๘ คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓                 

จ านวน ๕๙ โรงเรียน รวม ๑,๑๕๘ คน  ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศกึษำปีที่ ๖ 

ตำรำงที่ ๑  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

             ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๕๖๐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กับระดับประเทศ  

 จากตารางที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เมื่อเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ ๓๙.๗๙ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เท่ากับ ๓๖.๓๓ และเมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า

ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีความแตกต่างอยู่ระหว่าง ๑.๕๒–๖.๓๘ และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่ ากว่า ๓.๔๖ เมื่อเปรียบเทียบสองปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเพ่ิมข้ึน ๑.๐๓ ส่วนอีก ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่ากว่าปี

การศึกษา ๒๕๕๙  และในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยลดลง ๒.๐๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระ    

กำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย ปี กศ.๒๕๖๐ เปรียบเทียบ ๓ ปีกำรศึกษำ 

ประเทศ สพป.มห สูงกว่ำ 

-ต่ ำกว่ำ 

ปี กศ. 

๒๕๕๘ 

 

ปี กศ. 

๒๕๕๙ 

ปี กศ.

๒๕๖๐ 

ปี ๖๐-๕๙ 

+เพ่ิม 

-ลด 

ภาษาไทย ๔๖.๕๘ ๔๓.๘๓ -๒.๗๕ ๔๕.๗๙ ๔๙.๑๔ ๔๓.๘๓ -๕.๓๑ 

คณิตศาสตร ์ ๓๗.๑๒ ๓๓.๙๔ -๓.๑๘ ๓๘.๕๒ ๓๖.๔๖ ๓๓.๙๔ -๒.๕๒ 

วิทยาศาสตร ์ ๓๙.๑๒ ๓๗.๖๐ -๑.๕๒ ๔๐.๒๐ ๓๘.๙๓ ๓๗.๖๐ -๑.๓๓ 

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) 

๓๖.๓๔ ๒๙.๙๖ -๖.๓๘ ๓๒.๙๘ ๒๘.๙๓ ๒๙.๙๖ ๑.๐๓ 

เฉลี่ย ๓๙.๗๙ ๓๖.๓๓ -๓.๔๖ ๓๙.๓๗ ๓๘.๓๗ ๓๖.๓๓ -๒.๐๔ 



๔๑ 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (O-NET) ชั้น ม.๓ 

ตำรำงที่ ๒  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  

             ปีการศึกษา  ๒๕๕๙-๒๕๖๐  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กับระดบัประเทศ  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย ปีกศ.๖๐ เปรียบเทียบ ๒ ปีกำรศึกษำ 

ประเทศ สพป.มห +สูงกว่ำ 

-ต่ ำกว่ำ 

ปี กศ.          

๒๕๕๙ 

ปี กศ.

๒๕๖๐ 

+เพ่ิม 

-ลด 

ภาษาไทย ๔๘.๒๙ ๔๓.๖๙ -๔.๖๐ ๔๒.๐๙ ๔๓.๖๙ ๑.๖๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๖.๓๐ ๒๐.๒๓ -๖.๐๗ ๒๓.๒๓ ๒๐.๒๓ -๓.๐๐ 

วิทยาศาสตร์ ๓๒.๒๘ ๒๙.๓๖ -๒.๙๒ ๓๒.๑๓ ๒๙.๓๖ -๒.๗๗ 

ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) ๓๐.๔๕ ๒๖.๙๑ 

-๓.๕๔ ๒๖.๗๙ ๒๖.๙๑ ๐.๑๒ 

เฉลี่ย ๓๔.๓๓ ๓๐.๐๕ -๔.๒๘ ๓๓.๗๗ ๓๐.๐๕ -๑.๐๑ 

 จากตารางที่ ๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐        

เมื่อเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓๐.๐๕ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กับระดับประเทศ  พบว่า  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ ากว่าอยู่ ๔.๒๘ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙             

กับ ๒๕๖๐ พบว่า เพ่ิมขึ้น ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นระหว่าง ๐.๑๒-๑.๖๐  

ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ลดลง ๓.๐๐ วิทยาศาสตร์  ลดลง ๒.๗๗ ในภาพรวมลดลงเพ่ิมขึ้น ๑.๐๑  

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

๑. สถานศึกษาควรน าผลไปวิเคราะห์ จัดกิจกรรม PLC กับครูทุกคน เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์             

จัดท าแผนงานโครงการ กิจกรรมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม

ชัดเจน  

 ๒. ครูผู้สอนควรน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระดับชั้นเรียน  พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล               

รายมาตรฐาน /รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน 

 ๓. ครูควรน าผลการประเมินไปออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยยึดมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดและออกแบบการวัดและประเมนิผลโดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้เครือ่งมือที่มีคุณภาพ และเนน้การวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง และฝึกนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  

 

๔๒ 

โครงกำร   พัฒนำระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ควำมเป็นมำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือวัดความสามารถด้านภาษา 

ความสามารถด้านค านวณ และความสามารถด้านเหตุผล และการประเมินความสามารถการอ่าน การเขียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยประเมินในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และ

ประเมินผลสุมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ในการสอบปลายปีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔, ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ ระหว่างวันที่ 

๒๒,๒๓,๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน  

  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือให้การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนาศกัยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูง

ข้ึนไป และการด ารงชีวิตในอนาคต ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานเป้าประสงค์ที่ ๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการน าการทดสอบ NT O-NET การประเมินของ PISA 

และระบบการทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้

เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๓

วัตถุประสงค์ 

  ๑ เพ่ือตรวจสอบทักษะความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในด้านด้านภาษา (Literacy) 

ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning  ability) 

  ๒ เพ่ือตรวจสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

๓ เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่๒,     

๔,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑,๒ กลุ่มสาระการเรียนรูที่ท าการประเมิน ชั้น ป.๒ ภาษาไทย ชั้น ป.๔-๕ ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑-๒ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

 



๔๓ 

เป้ำหมำย 

 ๑ ประเมินความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) และ

ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ ทุกคนทุกโรงในสังกัดจ านวน ๒๔๙ 

โรง ได้แก่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๒ โรง โรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน ๕ โรง  จ านวน ๔,๐๑๑ คน 

ทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที ่๗ มีนาคม ๒๕๖๑   

 ๒ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที๑่จ านวน๒๔๔ โรง ได้แก ่

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ๒ โรง โรงเรียนสังกัดเอกชน จ านวน ๔ โรง  จ านวน ๔,๐๑๑ คน ทดสอบ

พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   

 ๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๓,๖๕๕ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

จ านวน ๓,๘๘๔ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จ านวน  ๓,๙๙๓ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑,๔๒๔ คน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จ านวน ๑,๒๙๙ คน กลุ่มสาระการเรียนรูที่ท าการประเมิน ชั้น ป.๒  

ภาษาไทย ชั้น ป.๔-๕ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.๑-๒ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมินกิจกรรมที่ ๑ ประเมินควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ( NT) สรุปดังนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงความสามารถทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ าแนกเป็นรายด้าน  ในภาพรวมระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ความ 

สามารถ 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 
S.D. 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ด้านภาษา ๓,๔๘๔ ๓๕ ๔๗.๒๐ ๕.๘๗ ๒๑.๖๓ ๔๖.๖๐ ๒๘.๖๙ ๓.๐๖ 

ด้านค านวณ ๓,๔๘๔ ๓๕ ๓๔.๙๙ ๕.๗๐ ๒๕.๘๖ ๔๗.๗๓ ๒๒.๓๐ ๔.๐๙ 

ด้านเหตุผล ๓,๔๘๔ ๓๕ ๔๒.๒๖ ๕.๗๖ ๓๗.๔๐ ๔๔.๙๕ ๑๒.๕๔ ๕.๐๙ 

รวมเฉลี่ย ๓,๔๘๔ ๓๕ ๔๑.๔๙ ๑๔.๙๕ ๒๑.๑๐ ๕๕.๓๙ ๒๐.๗๐ ๒.๗๙ 

จากตารางท่ี ๑ พบว่าความสามารถทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เม่ือรวมเฉล่ีย ท้ังสามด้าน พบว่า                    

มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ ๔๑.๔๙ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาษา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงสดุ เท่ากับ  ๔๗.๒๐  

รองลงมาได้แก่  ด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ  ๔๒.๒๖ และด้านค านวณคะแนนเฉลี่ยร้อยละ เท่ากับ ๓๔.๙๙            

เม่ือพิจารณาร้อยละจ านวนนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับพอใช้  คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๙ รองลงมาเป็นระดับ

ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๐  ส่วนระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๙  ซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุด  

 

๔๔ 

ตำรำงที่ ๒  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) 

                 ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ –๒๕๖๐ 

จากตารางที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อเฉลี่ยรวมทั้งสามด้านใน                  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔๓.๓๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔๑.๔๙ ซึ่งพบว่า 

มีค่าเฉลี่ยลดลง ๑.๘๓ 

 

ผลกำรประเมินกิจกรรมที่ ๒ ประเมินควำมสำมำรถกำรอ่ำน กำรเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

ตำรำงที่ ๑  คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑  

               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ควำมสำมำรถ 

จ านวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

เฉลี่ยร้อย

ละ 

 

S.D. 

ร้อยละจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

การอ่านออกเสียง ๓,๒๕๓ ๕๐ ๗๕.๕๑ ๑๒.๘๔ ๖.๔๓ ๙.๘๖ ๒๐.๑๔ ๖๓.๕๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๓,๒๕๓ ๕๐ ๖๘.๔๓ ๙.๒๒ ๑.๘๖ ๑๓.๕๓ ๔๓.๓๑ ๔๑.๒๘ 

เฉลี่ย ๓,๒๕๓ ๑๐๐ ๗๒.๐๖ ๑๑.๓๐ ๓.๐๙ ๑๑.๖๘ ๓๐.๓๖ ๕๔.๘๕ 

จากตารางที่ ๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ภาคภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า คะแนนเฉลีย่ทั้งสามด้านมีค่าเท่ากับ ๗๒.๐๖ ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงได้แก ่การ

อ่านออกเสียง ส่วนด้านที่มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละน้อยที่สุดคือ การอ่านรู้เรื่อง และในภาพรวมนักเรียนมีผลการ

ประเมิน อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นรอ้ยละ๕๔.๘๕ 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๘ 

ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๙ 

ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๐ 

+เพ่ิม-ลด 

ปี ๖๐-๕๙ 

ด้านภาษา ๓๙.๕๑ ๔๗.๐๔ ๔๗.๒๐ +๐.๑๖ 

ด้านค านวณ ๓๓.๐๓ ๓๔.๔๐ ๓๔.๙๙ +๐.๕๙ 

ด้านเหตุผล ๔๑.๘๐ ๔๘.๕๖ ๔๒.๒๖ - ๖.๓ 

เฉลี่ย ๓๘.๑๑ ๔๓.๓๔ ๔๑.๔๙ -๑.๘๕ 



๔๕ 

ตำรำงที่ ๒  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑  

               ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙และ ๒๕๖๐ 

 

ควำมสำมำรถ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

ผลต่าง 

+เพ่ิม  

-ลดลง 

สพป.มห ประเทศ ผลต่าง 

+สูง   

-ต่ า 

การอ่านออกเสียง ๗๑.๕๑ ๗๕.๕๑ + ๔ ๗๕.๕๑ ๗๓.๕๗ - ๑.๙๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๗๐.๐๖ ๖๘.๔๓ -๑.๖๓ ๖๘.๔๓ ๖๙.๕๘ ๑.๑๕ 

เฉลี่ย ๗๐.๑๙ ๗๒.๐๖ + ๑.๘๗ ๗๒.๐๖ ๗๑.๖๐ -๐.๔๖ 

จากตารางที่ ๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ พบว่า                      

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่องได้ทั้งสองด้าน ในระดับเขตพ้ืนที่ได้คะแนน

เฉลี่ย ๗๒.๐๖   เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลง -๐.๔๖ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

     ๑. ครูผู้สอน ควรน าผลการทดสอบไปวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้

ผู้เรียน มีความรูค้วามสามารถตามหลกัสูตรก าหนด  

    ๒. สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา ควรน าผลการทดสอบไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจ และ

ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ๓. ผูบ้ริหารโรงเรียน ควรมีการนเิทศ ติดตาม ประเมินผล การน าผลการทดสอบไปใช้พัฒนา

ผู้เรียนในระดับห้องเรียนเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๖ 

โครงกำร   บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  และยังมีกิจกรรมที่

เชื่อมโยงกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับรากฐานที่มีประสิทธภิาพอย่างยิ่ง           

และสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของเยาวชนไทย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จึงได้จัดท าโครงการนี้เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อน 

การด าเนินงานในระดับโรงเรียนสู่การจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมให้

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านการทดลองวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐานการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑   

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 ๒. เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ๆ ของครูผู้สอนที่จะน าเทคนิคการจัดประสบการณ์สู่

ห้องเรียนปฐมวัยทุกระดับชัน้  (ชั้นอนบุาลปีที่ ๑ -๓) 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอการให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการ

เรียนรูด้้วยการลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษาการสังเกต รู้จักต้ังค าถามด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๔. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและขยายผลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย    

ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างมีคณุภาพและยั่งยืน 

เป้ำหมำย 

 ๑. โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทั้งสิ้น ๑๕๐ โรงเรียน 

 ๒. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูและ

สภาพแวดล้อม 

 ๓. ครูผู้สอนปฐมวัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความสามารในการจัดประสบการณ์

พัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทางบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 ๔. โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้ายโครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพทั้ง ๑๕๐ โรงเรียน 



๔๗ 

ผลกำรด ำเนินงำน/ภำพควำมส ำเร็จ 

๑. ด้านการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย

ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

 สพป.มุกดาหาร  จัดอบรมพัฒนาครูให้มีความรูค้วามเข้าใจ เทคนคิการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้และสง่เสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี าหรับเด็ก

ปฐมวัยตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  รุ่น ๘ จ านวน  ๓๙ โรงเรียน  และจัดสรร

งบประมาณโรงเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยพัฒนาการจัดกิจรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมตามฐาน                   

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  

เรื่องฐานน้ า  และอากาศ  ดังนี ้

เรื่องน้ าจ านวน ๔ ฐาน ได้แก่  การจม  การลอย,ไหลค่อย ไหลแรง,การละลาย และเนินน้ า 

เรื่องอากาศจ านวน ๔: ได้แก่  ลูกโปง่พองโต,อากาศมีแรงดัน,อากาศต้องการที่อยู่ และลมเย็น ๆ           

พัดผ่านจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการอบรม ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงความรู้ความสามารถของครูและเทคนิคเนื้อหากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

             ในการจัดประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายด้าน  

รำยกำร ระดับควำมพฤติกรรม  (ร้อยละ) 

(๕)    

มากที่สุด 

(๔) 

มาก 

(๓)         

ปานกลาง 

(๒)            

น้อย 

(๑)          

ปรับปรุง 

๑. ก่อนการอบรมครูมีความรู้ระดับใด ๘.๗ ๑๕.๙ ๕๙.๕ ๑๕.๑ ๐.๘ 

๒. หลังการอบรมท่านมีความรู้ระดับใด ๒๗.๘ ๖๕.๙ ๖.๓ ๐ ๐ 

๓. เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ          

โครงการในการอบรม 

๕๐.๐ ๔๘.๔ ๐.๘ ๐.๘ ๐ 

๔. ฐานการเรียนรู้ท่ีอบรมต่างๆ สามารถพัฒนากระบวน 

การทางวิทยาศาสตร์ได้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 

๔๙.๒ ๕๐.๘ ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๙๓ ๔๕.๒๕ ๑๖.๖๕ ๓.๙๘ ๐.๒ 

๒. ส่งเสริมใหค้รูปฐมวัยจัดประสบกำรณ์ให้เด็กมีควำมพร้อม มีกระบวนกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อ

กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และครูสำมำรถขยำยผลสู่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

 จากการอบรม สพป.มุกดาหาร แก่ครปูฐมวัย ครูสามารถน ากิจกรรมต่าง ๆ สู่ห้องเรียนเพ่ือส่งเสริม 

ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อม มีกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีและสามารถขยายผลสู่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ปรากฏผลตามตาราง ดังนี ้

๔๘ 

ตารางที่ ๒ แสดงการส่งเสรมิการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยให้มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีเจตคติ 

ทีด่ีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขยายผลทัง้ในและนอกห้องเรียนโดยรวมและรายด้าน 

รำยกำร ระดับพฤติกรรม  (ร้อยละ) 

(๕) 

มากที่สุด 

(๔) 

มาก 

(๓) 

ปานกลาง 

(๒) 

น้อย 

(๑) 

ปรับปรุง 

๑. หลังการอบรมท่านจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน

โดยเน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย 

๓๙.๗ ๕๗.๙ ๒.๔ ๐ ๐ 

๒.  ท่านจะน าความรู้ทีไ่ด้ไปใชใ้นการจัดการเรียนการ

สอนและขยายผลให้แก่ครูทั้งในและนอกโรงเรียน 

๒๙.๑ ๖๐.๖ ๑๐.๒ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๕๔.๒๕ ๘๘.๒ ๗.๕   

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 ๑. การสมัครเข้าลงทะเบียนออนไลน์ ระบบสมัครยาก และครูท่ีเป็นสมาชกิตั้งแต่รุ่นท่ี ๑-๗ ครูคนเดิมท่ีเคย

รับผิดชอบเมื่อย้ายหรือเกษียณจากราชการไปแล้ว ไม่มีระบบการจดัท าข้อมูลไว้ท่ีสถานศึกษา ท าให้ครูท่ีมารับงานใหม่

ไม่สารมารถทราบรายละเอียดในการใช้ชื่อผูส้มัคร และรหัสผ่าน ในระบบได้ และคนเดิมได้เปล่ียนชื่อเข้าใช้และ

รหัสผ่านใหม ่ไม่ได้แจ้ง สพป.มุกดาหาร ท าใหเ้ข้าระบบไม่ได้ สง่ผลให้ครูเข้าประเมินตนเองในระบบออนไลน์ไม่ได้ 

จึงมีจ านวนโรงเรียนบางส่วนท่ียังไม่เคยได้ส่งเข้ารับการประเมิน 

 ๒. ยังมีกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมีความรับผิดชอบต่อนักเรียนหลายระดับชัน้คือควบห้องเรียน ท าให้ครู

ยังขาดทักษะการจัดประสบการณ์และยงัไม่สามารถจัดประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กปฐมวัย 

 ๓. ศึกษานิเทศก ์LN และ LT และผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการมกีารนิเทศ ติดตาม คอยช่วยเหลือ               

ให้ค าแนะน าในการจัดประสบการณ ์การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารนิเทศพาคิด พาท า อย่างใกล้ชดิ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

โครงกำร   รักษภ์ำษำไทย เนื่องในวนัภำษำไทยแห่งชำติ ป ีพ.ศ.๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

 การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) นับเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหาความรู้

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีตลอดจนการน าไปใช้ในการด าเนิน

ชีวิตต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จึงส่งเสริมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปีพ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการ

อ่าน การเขียน และการสื่อสาร เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการด ารงชีวิต  อีกทัง้เป็นการ

คัดเลือกผู้เรียนในการแข่งขันเพ่ือเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความส าคัญท่ีจะร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย              

 ๒.เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความสารมารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน 

 ๓.เพ่ือเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหง่ชาติ ปี ๒๕๖๑ 

 ๔.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรต ิครูผู้สอน นกัเรียน สถานศึกษาและผู้สง่เสริมพัฒนาการเรียน 

              การสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ 

เป้ำหมำย  

 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งหมด ๑๙ เครือข่าย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ในวันพุธที ่๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทยทุกกิจกรกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีทั้งหมด ๑๙ 

เครือข่าย จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๐๙ คน  กิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด ๑๑ กิจกรรม นักเรียนเกิดความ

ตระหนักซาบซึ้งเห็นความส าคัญที่จะรว่มใจกันท านบุ ารุงส่งเสรมิอนุรักษภ์าษาไทย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒.นักเรียนมีความสามารถและทักษะดา้นภาษาไทยของผู้เรียน จากการแข่งขันความสามารถและทักษะ

ด้านภาษาไทย นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

 ๒.๑ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  จากการแข่งขันทั้งหมด ๑๑ กิจกรรม  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๒๐๙ คน                

ได้รับรางวัลทัง้หมด  ๕๕ คน โดยจัดล าดับการแข่งขันแต่ละกิจกรรมไว ้๕ ล าดับ คืออันดับที่ ๑-๕ ล าดับ            

พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินรางวลัแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล 

 ๕๐ 

 ๒.๒ ระดับประเทศ  นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้  

 ๑)  เด็กหญิงฐานิจชา  พรหมสอาด  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย อันดับที่ ๔            

รางวัลชมเชยกิจกรรมการคัดลายมือ  ระดับชั้น ป. ๑ – ๓  

๒) เด็กหญิงวลัยพร  พรหมเสนา โรงเรียนบ้านนาโพธิ์  อันดับที่ ๘ ผูม้ีความสามารถ 

พิเศษ กิจกรรมการแต่งค าประพันธ ์(กลอนสี่)  ระดับชั้น ป. ๔ – ๖   

 ๓.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑  ดังนี ้

 ๓.๑  มอบวฒุิบัตรแกน่ักเรียน ครู ในแต่ละกิจกรรม พร้อมเงินรางวัลอันดบัที่  ๑ – ๓             

จ านวน ๕๐๐ บาท ๔๐๐ บาท และ  ๓๐๐ บาท  ตามล าดับ ในระดับการแข่งขันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

 ๓.๒  เชิดชูเกียรติระดับประเทศโดยประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตในรายการ                  

“เที่ยงพฤหัส นัดพบคร”ู เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

Youtubechannet:MukdahanTV   หรือ gg.gg/mukdahan-tv  และเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ประชาสัมพันธส์ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปัญหำและข้อเสนอนะ 

   ๑. สถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันคบัแคบไม่เพียงพอต่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

   ๒. โต๊ะเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ควรมีสถานที่รองรับให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

   ๓. งบประมาณยังไม่ได้รับการจัดสรร 

   ๔. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนองต่อโครงการให้ทันเวลาแข่งขันกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

โครงกำร   เตรียมควำมพร้อมผูเ้รียนเพ่ือรับกำรประเมิน PISA ๒๐๑๘ 

ควำมเป็นมำ 

การจัดการศึกษานั้นมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความรูท้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ารวดเร็ว การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติ ใหส้ามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ก้าวสูป่ระเทศไทย ๔.๐ ในโลกศตวรรษที ่๒๑ 

และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในประชาคม

โลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณิตศาสตร์เป็นสาระที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด) อนึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประเมนิผลนักเรียนนานาขาติ 

(PISA) ที่ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) มุ่งการประเมินสมรรถนะเยาวชน

ของประเทศสมาชิกที่มีอายุช่วง ๑๕ ป ีท าการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนที่รับการประเมิน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการทดสอบด้วย

คอมพิวเตอร์ (Computer-Based Assessment) และพัฒนาฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมนิ

ของ PISA ๒๐๑๘ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูในสังกัด

มีความตระหนักถึงความส าคัญ จ าเป็นของการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพรอ้มเพ่ือรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จึงด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มคีวามรู ้ความเข้าใจและเกดิทักษะในการสอบ          

PISA ๒๐๑๘ ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

  ๒.  เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการพัฒนาทักษะในการสอบ PISA ๒๐๑๘  

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

  ๓.  เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ไดฝ้ึกการท าข้อสอบ PISA ๒๐๑๘ ด้วยระบบ

คอมพิวเตอร ์

  ๔.  เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาทักษะผู้เรียนในการสอบ PISA ๒๐๑๘  

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

๕๒ 

เป้ำหมำย 

  ๑. ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน ๑๐๒ คน มคีวามรู้ ทักษะใน

การพัฒนาผู้เรียนด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer – Based Assessment) เพ่ือเตรียมความพร้อม

รับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ และพัฒนาฝึกทักษะการแกป้ัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ๒๐๑๘ 

ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ของ 

๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๒,๓๕๐ คน ได้รับพฒันาทกัษะการสอบด้วยด้วย

คอมพิวเตอร์ (Computer – Based Assessment) และพัฒนาฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการ

ประเมินของ PISA ๒๐๑๘ ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร ์        

ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑.  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 

(Computer – Based Assessment) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ ให้กับครูผู้สอน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่รับผิดชอบสอนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  มีผู้เข้าร่วมประชมุ จ านวน ๑๐๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ 

เป็นชาย ๓๕ คน   คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒  เป็นหญิง ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔ 

    ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓๖ คน    คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓ 

คณิตศาสตร์ ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๙ วิทยาศาสตร์ ๓๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๓ 

สังคมศึกษา ๑ คน คิดเป็นร้อยละ  ๐.๙๑ 

 ๒. ครูมคีวามรู้ ความเข้าใจเกิดความตระหนักในด้านการสอบด้วยคอมพวิเตอร ์(Computer – 

Based Assessment) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๑ 

    ๓. จากการนิเทศ ติดตาม ก ากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการจัดการกิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในการสอบ PISA ๒๐๑๘ ดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ พบว่า โรงเรียนมีการฝึกท า

ข้อสอบตามแนว PISA และฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการสอบในระบบออนไลน์ จ านวน ๕๕ โรงเรียน                        

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบแบบ PISA 

2. ควรให้ครูที่สอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ ได้เข้าร่วมการประชุม 

ทั้ง ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA  

 



๕๓ 

โครงกำร   กำรอบรมผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูปฐมวัยผ่ำนระบบทำงไกล พัฒนำเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) 

ควำมเป็นมำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่าน

สถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV ช่อง ๑๔ และอินเทอร์เน็ตโดยมี สสวท.เป็นวิทยากรให้การอบรม              

ณ ต้นทาง จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก ่

 ครั้งที่ ๑ หลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์  วันที่ ๒ - ๔ มถิุนายน ๒๕๖๑ 

 ครั้งที่ ๒ หลักสูตรคณิตศาสตร ์  วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษา และจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ในระดับปฐมวัยได้อย่างมคีุณภาพ 

วัตถุประสงค ์

    เพ่ืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมผ่านระบบทางไกลให้มี

ความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย 

เป้ำหมำย  

 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด สพป.มุกดาหาร จ านวน ๑๐ โรงเรียน และสังกัดสช. ๕ โรงเรียน 

รวมจ านวน ๑๕ โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและทกัษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ผลกำรด ำเนินงำน/ภำพควำมส ำเร็จ 

     ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบทางไกล 

มาก อันเนื่องมาจาก สพป.มุกดาหารได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งทางหนังสือราชการและ 

สื่อสังคมออนไลน ์ 

     ๒. ผูบ้ริหารและครูปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัยในระดับดีมาก 

     ๓. ครูปฐมวัยที่ผ่านการอบรมสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้ 

     ๔. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของครูปฐมวัยได้ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

๑. ด้านสถานที่จัดอบรม มีการเปลี่ยนแปลงจากห้องประชมุของ สพป.มุกดาหาร เป็นโรงเรียน 

อนุบาลค าชะอี ซึง่มีระยะทางห่างจากเขตพ้ืนที่ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร เนื่องจากติดภารกิจรับสมัครครูผู้ชว่ยของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวนัที่ ๑๘ -๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท าให้ตอ้งเปลี่ยนสถานที ่

๕๔ 

จัดอบรม จึงต้องมีค่าสถานที่จัดอบรมเพ่ิมขึ้น และเขตพ้ืนที่ก็ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในสว่นนีไ้ว้ จงึมีความ

จ าเป็นต้องใช้งบประมาณของ สสวท. 

๒.ด้านเอกสารการอบรม เนื่องจาก สสวท.ส่งเอกสารล่าช้า ท าให้คณะท างานต้องวางแผน 

เตรียมการอบรมใหม่ โดยการถ่ายเอกสารเตรียมไว้ล่วงหน้าเผื่อความล่าช้า (แต่ก็ได้รับเอกสารทันเวลา)  

เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย และความยุ่งยากในการท างานเพ่ิมขึ้น 

๓. สัญญาณการถ่ายทอด ระบบเสียงมีความไมช่ัดเจนในบางเวลา 

๔. ควรเพ่ิมงบประมาณอีก ๑๐ % ในการด าเนินการจัดอบรมนอกเหนือจากค่าอาหารกลางวัน  

อาหารว่าง และค่าวิทยากรพ่ีเลี้ยง  เพราะเขตพ้ืนที่ไม่มีงบประมาณไว้ส ารองจ่ายในการอบรม 

    ๕. ควรมีการขยายผลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด เพ่ือจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ไปในแนวทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร   พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนร่วมปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แสดงถึง

เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงข้ึนโดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมน่้อยกว่า ๑๒ ปีที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเด็กและเยาวชนคนพิการทุกประเภทมีสิทธิ

และโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ

คนพิการพ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้นการประกันสิทธแิละโอกาสทางการศึกษาการประเมินคุณภาพและโอกาสทางการ

ศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนคนพิการจ าเป็นต้องจัด

การศึกษาในรูปแบบของ “การจัดการเรียนร่วม” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่าง

ทั่วถึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาส าหรับคน

พิการในรูปแบบการ 

 



๕๕ 

เรียนรวมโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ชที (SEAT Framework) และการบรหิารจัดการโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียน

ร่วมมีเป้าหมายเพ่ือเน้นให้มีการน าบริการสนับสนนุต่างๆมาจัดกระบวนการเรียนการสอนสนองความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลโดยก าหนดทางเลือกให้หลายๆ ทางเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกและเลือก

ปฏิบัติในโรงเรียน 

วัตถุประสงค ์

๑ เพ่ือให้เด็กพิการเรียนร่วมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการรับการพัฒนาการเรียนรู้ใน

รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลได้รับบริการสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา

พัฒนาศักยภาพทักษะการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับสภาพความพิการในแต่ละประเภทโดยมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ 

(Student Support Services: SSS) กระจายทุกอ าเภอเป็นศูนย์รวมสือ่การเรียนรู้นวัตกรรม Best Practice  
เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเด็กพิการเรียน

รวมให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนร่วมและพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมที่เหลือในเขตพ้ืนที่

การศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเพ่ือรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 

๓ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนร่วมและจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งด้านบริหารจัดการคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน 

๔ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการพัฒนา

สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันทุกภาค

ส่วน ครู ผู้ปกครองและศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เป้ำหมำย  

๑. นักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนร่วม ได้รับสิทธแิละโอกาสทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและมคีุณภาพ 

๒. ครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและเรียนรวมได้รับการพัฒนาใน

รูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธ ี

๓. โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรว่มสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสมและมี

โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่ได้รับการพัฒนาในศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support 

Services: SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียงที่รับเด็กพิการ  

เข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕๖ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบงำนกำรศึกษำพิเศษในสถำนศึกษำ ๑๙๐ โรงเรียน ใช้เวลา          

๒ วัน โดยมีเนื้อหาในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ส าหรับนักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์

วิทยากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมุกดาหาร และการสร้างสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนรายบุคคล 

โดยวิทยากรซึ่งเป็นครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  

กิจกรรมที่ ๒ จัด Symposium ระดับเขต โดยคัดเลือกผลงานที่เป็นเลิศจาก ๑๙ เครือข่าย มาน าเสนอ

ผลงาน และคัดเลือก Best Practice เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน

และการวัดประเมินผลเด็กพิการเรียนรวม  

          กิจกรรมที่ ๓ จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียน ๑๙๐ โรงเรียน ในการจัดซื้อจัดหาสื่อ วัสดุ การจัดการ

เรียนรู้ให้แก่เด็กพิเศษเรียนรวม โรงเรียน ละ ๒,๕๐๐ บาท ท าให้โรงเรียนมี สื่อ วัสด ุและนวัตกรรม เพ่ือจัดการ

เรียนรู้ให้แก่เด็กพิเศษเรียนรวม 

 กิจกรรมที่ ๔ กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน จัดสรรเป็นค่าใช้สอยใน

การออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม พบว่า ผู้บริหารครูและบคุลากรทางการศึกษามีความรู้

ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมตามมาตรฐานที่ก าหนด 

นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธโิอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาร่วมกบัเด็กทั่วไปและได้รับ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

ปัญหำและข้อเสนอแนะ   

 ๑.บางโรงเรียนบุคลากรที่ดูแลรบัผิดชอบงาน                                                     

การจัดการศึกษาเรียนรวมมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเน่ือง 

 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรก าหนดมาตรการ                                          

การขับเคลื่อนให้มีการคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

 ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสง่เสริมสนับสนุน                                         

กระบวนการสื่อ นวัตกรรมการแก้ปัญหาและส่งเสรมิ 

พัฒนาการเด็กพิการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

 ๔.การจัดซื้อ จัดหา พัฒนา สื่อ  นวัตกรรมการศึกษาเรียนรวม                                                 

ควรให้เป็นไปตาม ความจ าเป็น  ความต้องการ ของโรงเรียน  

 ๕. โรงเรียนควรมีมาตรการหรือกระบวนการนิเทศภายใน                                           

ส าหรับครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนรวมเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพ                                  

ในการดูแลเด็ก 



๕๗ 

โครงกำร   กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรทบทวน ตรวจสอบและรำยงำนผล 

กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๑  ตำมหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 

ควำมเป็นมำ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช  ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๓  

สิงหาคม  ๒๕๖๐ ส านกังานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ด าเนินจัดประชุมชีแ้จงการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ

ทางไกล ไปเมื่อ วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๐  และแจกจ่ายเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ทุกโรงเรียนใน

สังกัดที่เปิดสอนในระดับปฐมวัยเพ่ือให้โรงเรียนในจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักการ ขั้นตอน              

ให้สามารถประกาศใช้หลักสูตรได้ในภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร ได้ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการชี้แจง          

ให้ความรู้ ความเข้าใจกันผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัยในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้กับโรงเรียนในสงักัด 

ทุกแห่ง  เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมและการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จึงเห็นควรจัดให้

มีการทบทวน ตรวจสอบและการรายงานผลการใช้หลักสูตร ดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาสร้าง

ความเข้มแข็งในการทบทวน ตรวจสอบและรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑                

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช ๒๕๖๐  

วัตถุประสงค์ 

๑.เพ่ือทบทวน ตรวจสอบหลักสถานศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ของโรงเรียนในสังกัดทุกแห 

๒.เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและการรายงานผลการใช้หลักสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๑   

เป้ำหมำย  

  ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกแหง่ได้ทบทวนตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑  

๒. โรงเรียนสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๑                

ให้ถูกต้องเหมาะสม 

๓. โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  

พุทธศักราช  ๒๕๖๑  

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดท า ปรับปรุงพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑  

ได้เป็นอย่างดี 

๒. ครูผู้สอนปฐมวัยที่ผ่านการอบรม สามารถจัดท าหลักสูตรและกระบวนการจัดประสบการณ์ได้ 

สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ทุกคน 

 

๕๘ 

๓. โรงเรียนในสงักัดทั้ง ๒๔๓ โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวนัสู่

การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ทุกโรงเรียน 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.  การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรให้สามารถด าเนินการก่อนการเปิดภาคเรียน และทันต่อการ

จัดท าหลักสูตร ไม่ควรจัดสรรแบบกระชั้นชิดซึ่งท าให้การเตรียมความพร้อมเกิดความคล่องและมีข้อจ ากัดต่อการจัด

กิจกรรมที่จ าเป็น 

 ๒. สถานศึกษาควรให้ส าคัญและตระหนักต่อการจัดท า  การใช้ และการปรับปรุงพัฒนาหลัดสูตร

สถานศึกษาให้มากข้ึน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรลงถึงการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง 

 ๓. ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคญัต่อการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึงการ

ส่งเสริมสนบัสนนุให้ครูให้ความส าคัญต่อการใช้หลักสูตร 

 ๔. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญและตระหนักต่อการจัดท า การใช้และการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาให้มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

โครงกำร   พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

การวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียน  เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท าให้ได้

ข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณภาพการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และยงัสะท้อนถงึประสิทธิภาพการสอน

ของครู สะท้อนคุณภาพการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะต้องด าเนินการให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันซึ่งอยู่บนจุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและตัดสนิผลการเรียน โดยเฉพาะการวัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นเรียน  ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมลูเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนที่อยู่บน

หลักพ้ืนฐานของสิ่งทีค่รูประเมินและตอ้งไปบรรจบกับสิ่งที่ครูสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ หากครูมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างแบบทดสอบเพ่ือ

วัดและประเมินผลของผู้เรียนทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน หรือหลังเรียน และน าข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงหรือ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ปรับเปลี่ยนสื่อการสอน พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เต็มตามศักยภาพ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และยัง

เป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ            

วัตถุประสงค ์

  ๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และน าไปสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

  ๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบได้ตรงตามตัวชี้วัดใน ๔ กลุ่มสาระหลัก 

๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเกณฑ์การประเมิน Rubric ได ้

๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 

๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิพากษ์เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบและเขียนตอบได้ 

  ๖ เพ่ือจัดตั้งชุมนุมวัดผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  ๗ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  /O-NET ของนักเรียนโรงเรียนใน สังกัดใหสู้งข้ึน 

เป้ำหมำย 

          ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ละ ๑ คน ทั้ง ๑๙ เครือข่าย          

เครือข่ายละ ๘ คน จ านวน ๑๕๒ คน  คณะวิทยากร ๖ คน คณะท างาน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ คน 

๖๐ 

          ๒ ระยะเวลาการประชุมปฏบิัติการฯ แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุน่ละ ๗๖ คน รุ่นละ ๑ วัน   

  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระละ ๑ คน ทั้ง ๑๙ 

เครือข่าย  เครือข่ายละ ๘ คน จ านวน ๑๕๒ คน  คณะวิทยากร ๖ คน คณะท างาน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๓ คน  

ระยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๖ คน รุ่นละ ๑ วัน  กิจกรรมที่ท ามีดังนี้   

ผลกำรด ำเนินงำน 

  ๑. ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และน าไปสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

  ๒. ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  และสามารถสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบได้ตรงตามตัวชี้วัดใน ๔ กลุ่มสาระหลัก 

๓. ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถเขียนเกณฑ์การประเมิน Rubric ได ้

๔. ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแบบเลือกตอบและแบบเขียนตอบ 

๕. ครูท่ีเข้ารับการอบรมสามารถวิพากษ์เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบและเขียนตอบได้ 

  ๖. มีเครือข่ายครูนักวัดผล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  ๗. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT / O-NET ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึน 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ควรเพ่ิมเวลาในการจัดอบรมให้มากกว่านี้เพ่ือที่ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้ครอบคลุมทุก

สาระทุกตัวชีว้ัด  และได้รับค าแนะน าในการสร้างข้อสอบทั้ง ๔ รูปแบบใหช้ัดเจน  และน าผลการสร้างแบบทดสอบ

มาหลอมรวมเป็นคู่มือไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดอบรม

ให้กับครูทุกคนในสังกัดจะได้มคีวามตระหนักในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้ตรงตามตวัชีว้ัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

โครงกำร   กำรอบรมครูด้วยระบบทำงไกล  โครงกำรบูรณำกำรสะเต็มศึกษำ ผ่ำนสถำนีโทรทัศน ์              

เพ่ือกำรศึกษำ DLTV 
ควำมเป็นมำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคญักับสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง

เยาวชนไทยให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์ในการผนวกแนวคิดกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ) เทคโนโลยีสามารถน าไปใชใ้นการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริง เตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  

     เพ่ือให้การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาด าเนนิไปอย่างต่อเนื่อง จังหวัดมุกดาหาร ได้คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเป็น

ศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา จ านวน ๕ โรงเรียน โดยจะจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล

ระหว่าง เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง                 

สะเต็มศึกษาและเตรียมความพร้อมในการอบรมด้วยระบบทางไกล 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 

Education) สามารถการอบรมครูด้วยระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือพัฒนาครูความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

เป้ำหมำย 

๑. ครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพวิเตอร์ ระดับ

ประถมศึกษาต้น  ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย            

ระดับละ ๓ คน รวม ๓๓ คน 

          ๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพวิเตอร์ ระดับประถมศึกษาต้น               

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดบัละ ๖๐ คน รวม ๑๘๐ คน 

 

 

 

 

 

 

๖๒ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

          กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมการอบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ดังนี้ 

รุ่นที่ ระดับชั้น วันที ่ ชื่อกิจกรรม จ านวนผู้เข้ารับ

การอบรบ 

๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น   ๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามล่าหาสมบัต ิ ๑๗ 

๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เลี้ยงขนฟูให้ดูด ี ๑๔ 

๓ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ๓๑ มีนาคม-๒ เมษายน ๒๕๖๑ เมืองจ าลองในฝัน ๑๗ 

๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๑  แล่นใหไ้กลไปให้ถึง ๘ 

รวม ๕๖ 

     ครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล มีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  

กิจกรรมที่ ๒ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร (โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓) จ านวนเงิน ๑๐๙,๔๔๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยสี่

สิบบาทถว้น) และได้ด าเนินการจัดอบรมให้แก่ครวูิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV และ internet มี สสวท.

เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ  ต้นทาง ดังนี ้

รุ่นที่ ระดับชั้น วันที ่ ชื่อกิจกรรม จ านวนผู้เข้ารับ           

การอบรบ 

๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เลี้ยงขนฟูให้ดูด ี ๖๐ 

๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เมืองจ าลองในฝัน ๖๐ 

๓ ระดับประถมศึกษาตอนต้น   ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามล่าหาสมบัต ิ ๖๐ 

รวม ๑๘๐ 

ผลที่เกิดข้ึน  ครูพี่เลี้ยงจัดอบรมขยายผลให้แก่ครูทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ ควบคุม ดแูล และให้ค าแนะน าแก่ผู้เข้า

รับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 

Education)  

 

 

 

 



๖๓ 

          กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานโดยนิเทศแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ทั้ง ๑๙  เครือข่าย พบว่า  ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา               

(STEM Education) และจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

    ๑.ในบางช่วงสัญญาณการถ่ายทอดไม่เสถียร ท าให้ครูตามไม่ทันต้นทางที่ถ่ายทอด 

    ๒. ควรปรับปรุงด้านเทคโนโลยีการถ่ายทอดสัญญาณ ความคมชัด       

    ๓. ในการถ่ายทอดสดควรใช้อินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียรมากกว่านี ้

     ๔. ควรมีระบบการรับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมส ารองอีกทางเลือกหนึ่ง 

    ๕. ควรลดระยะเวลาในการอบรม 

      

โครงกำร   ค่ำยพัฒนำครูมืออำชีพแบบ Active Learning  ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของนักเรียน          

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า มคีะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ

ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องสามปีติดต่อกัน  กระบวนการในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนให้ประสบ

ผลส าเร็จนั้น จะต้องขับเคลื่อนทัง้กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการ

นิเทศ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนการสอนเป็นหัวใจส าคัญ ครูจะต้องมีทักษะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ด้วยวิธีการหลากหลาย เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสนองต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

๒๑ ส านักงานเขตพ้ืนการที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ 

Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้ึนเพ่ือปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธสีอน พร้อมทั้งยังมุ่งให้ครูปรบั

บทบาทจากเป็นผู้ให้ความรู ้เป็นผู้มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน ครอบคลมุวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่หลากหลาย  

วัตถุประสงค ์

          ๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning 

          ๒. เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐาน ตวัชีว้ัด และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้           

ตามแนวทาง Active Learning 

       ๖๔ 

 ๓. ครูที่ผ่านกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมอือาชีพแบบ Active Learning สามารถน าไปขยายผล

ให้แก่ครูในเครือข่ายได้ 

เป้ำหมำย  

  พัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning ๔ กลุม่สาระการเรียนรู้ (คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ใหแ้ก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

จ านวน ๔๖๘ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 กิจกรรมที่ ๑  พัฒนำทีมวทิยำกรแกนน ำ Active Learning  คัดเลือกครูแกนน า Active Learning 

๔ กลุม่สาระการเรียนรู้ ให้ครอบคลมุทั้ง ๗ อ าเภอ ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิทยากรส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ในวนัที่ ๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๑ ประชมุวางแผน ออกแบบกิจกรรมและสื่อ

นวัตกรรม รว่มกับทีมวิทยากร สพป.สุรินทร์ ๒ วัน ๑ คืน ณ สวนป่ารีสอร์ท ต.เฉนง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพ่ือเป็น

ทีมวิทยากรแกนน า ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดค่ายพัฒนาครูมืออาชีพ 

          กิจกรรมที่ ๒  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนกำรจัดท ำคู่มือและสื่อประกอบกำรอบรมพัฒนำเทคนคิ

กำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ๔ กลุม่สาระการเรียนรู้  เพ่ือจัดท าคู่มือและสื่อประกอบการจัดค่ายพัฒนา

ครูมืออาชีพ Active Learning ดังนี ้

      ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning ในวันที่ ๒๒-๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๑ 

                 ๒. ประชมุจัดท าหลกัสูตรการเข้าค่าย จัดท าใบงาน ใบกิจกรรม จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

                 ๓. ประชุมแบง่บทบาทหน้าที่ และซักซ้อมการด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ 

Active Learning ในวันที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

          กิจกรรมที่ ๓ อบรมพัฒนำเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning (ค่ำยพัฒนำครูมืออำชีพ 

Active Learning) โดยกำรจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning ๔ กลุม่สาระการเรียนรู้ 

ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้     

                วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๒๗  คน              

และภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๐๔ คน    

         วันที ่๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน  ๑๑๓  คน                

และคณิตศาสตร ์จ านวน ๑๒๔  คน 

 



๖๕ 

          การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning สรุปผล ดังนี ้

         ๑. ผู้บริหารโรงเรียนและคร ูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  

มีทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐาน ตวัชี้วัด และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง Active Learning 

และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้แก่ครูในเครือข่ายได้ 

    ๒. จากการนิเทศ ติดตามประเมินผลร่วมกบัเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ทั้ง ๑๙  เครือข่าย                 

ครูน าเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมี

ประสิทธภิาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 ๑.โครงสร้างข้อสอบ การวัดประเมินผลระดับชาติ ออกช้าท าให้ครูวิเคราะห์เตรียมความพร้อมในการ

สอบ O-NET ล่าช้า 

 ๒.ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนทุกคน ทุกระดับชั้น อย่างตอ่เนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET  

         ๓. ควรมีการกระตุ้นให้ครูได้น าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนจริงอย่างต่อเน่ือง 

       ๔. มีการนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูและต่อเนื่อง สม่ าเสมอหลังการอบรม 

       ๕. ควรมีการจัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัดเป็นข้อสอบกลางเพ่ือติดตามวัดความรู้ของนักเรียนตามตัวชีว้ัด  

เพ่ือตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู    และ ควรมีการจัดค่ายนักเรียนด้วย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖ 

โครงกำร   กำรขับเคลื่อนโรงเรียนประชำคมอำเซียนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ  

ควำมเป็นมำ 

   ด้วยจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนเป็นประตูสู่อินโดจีนและอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

และตวัแปรส าคัญที่จะท าให้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้ดีที่สุด คือ การเตรียมคนให้มีความรู ้ความสามารถ 

และทักษะด้านต่าง ๆ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรูค้วามเข้าใจในวฒันธรรม สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ เพ่ือ

เป็นพลเมืองดีของชาติ อาเซียน และโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีทกัษะในการสื่อสาร และมีทักษะอาชีพ ทักษะด้าน

การผลิต และการตลาดที่เหมาะสมตามวัย 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน

ประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองใหม่ โรงเรียน

ชุมชนดอนตาล และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ จ าเป็นต้องมีการรวมตัว รว่มใจรวมพลัง รว่มท า และร่วม

เรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) และจัดให้มีเวทีน าเสนอแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผลงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามโครงการของแต่ละโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให ้มีการท างาน

ร่วมกันแบบทมี เกิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

วัตถุประสงค ์

          ๑.  เพ่ือทบทวนการด าเนินงานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยกระบวนการ PLC           

๒.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง                

และมีคุณภาพ 

เป้ำหมำย 

 ๑. ผู้บริหารโรงเรียน และครู ที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ ๑๐ คน รวม จ านวน ๓๐ คน 

           ๒.  ศึกษานิเทศก์  จ านวน  ๕  คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

           ๑. โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สามารถพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีส่อดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมคีุณภาพสอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาล 

           ๒. ผู้บริหาร และครู โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีการท างาน

เป็นทีม พัฒนากิจกรรมตามโครงการได้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธภิาพ 

 



๖๗ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ และขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการฝึก

ทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง การจัดสรรงบประมาณ ควรด าเนินการต้นปีงบประมาณ และควรมีการ

จัดสรรต่อเนื่องทุกปี 

 

 
 
 

 
 
 
 

โครงกำร   พัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล “กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร  ระดบันำนำชำติ”                

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ควำมเป็นมำ  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร  มีภารกิจในการจัด 

และส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย         

มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  และได้ก าหนดจุดเน้น ด้านผู้เรียนให้มีสมรรถนะ

ส าคัญ มคีวามสามารถทางวชิาการ มคีวามพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ ในการนี้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มอบให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ด าเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โดยมีกลยุทธ์ด าเนินงานในสองมิติ คือ  มิติที่หนึ่งเป็นการส่งเสริม

สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ และมิติทีส่อง 

เป็นการพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงจากการแข่งขันทางวิชาการสู่การพัฒนาประสิทธภิาพการเรียนการสอนด้าน

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การด าเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานทุกสงักัดทั่วประเทศ ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ 

อย่างเต็มตามศักยภาพและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอก

ห้องเรียนที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้กระบวนการแขง่ขันทางวิชาการทั้งภายในประเทศ 

๖๘ 

และต่างประเทศ สร้างบรรยากาศทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัย 

วัตถุประสงค ์

๑. พัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เพ่ือจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

๒. พัฒนานักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สามารถแข่งขันสู่ระดับ

สากล อย่างเต็มศักยภาพ 

๓ จัดการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาไปแข่งขัน

ในระดับชาต ิ

เป้ำหมำย 

 ๑. นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์สมัครเข้าร่วมแข่งขันร้อยละ ๕            

ของนักเรียนในสังกัด  ผลปรากฏว่า มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓  ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓           

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๕,๓๘๙  คน               

สมัครสอบทั้งสิ้น ๑,๔๒๔ คน คิดเป็นรอ้ยละ ๖.๖๐   

 ๒. นักเรียนที่เข้าแข่งขันรอบแรกผ่านเกณฑ์การแข่งขันไปแข่งรอบสอง ร้อยละ ๓๐ ของผู้เข้าแข่งขัน  

ผลปรากฏว่า มนีักเรียนได้ไปแข่งขันรอบที่ ๒  รอบระดับประเทศ   จ านวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๗           

น้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้    

 ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเปน็เลิศและเท่าเทียมสากลโดยการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา

อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน ๒๘๒ คน  คิดเป็น  ๑๐๐ %    

ผลกำรด ำเนินงำน  

  จากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมแข่งขันทักษะวชิาการระดับนานาชาติเป็น

อีกรูปแบหนึ่งในการคัดกรองนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือท าการส่งเสริมและ

พัฒนาให้ตรงกับความสามารถ ความต้องการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการ

พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมค่าย  

 กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นการพัฒนาเทคนิคการท าแบบทดสอบของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่น ามาจากหลาย ๆ สถาบันและใช้ผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

  

 

 



๖๙ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 ๑. การสมัครในระบบท าให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถสมคัรได้จึงขาดโอกาสในการเข้าร่วม

โครงการ 

 ๒. สถานที่ในการจัดการแข่งขันไม่พียงพอ (จ านวนโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียนที่ใช้สอบมนี้อยกว่าจ านวน        

ผู้เข้าสอบ คือ แต่ละห้องมีประมาณ ๒๕ ชุด มีผู้เข้าสอบ ห้องละ ๓๕ คน)  

 ๓. งบประมาณด าเนินการควรจัดให้เพียงพอต่อก าด าเนินงานเช่น ให้กรรมการคุมสอบอย่างน้อย            

ห้องละ ๒ คน ๆ กรรมการกลางและประสานงาน ๕ คน นักการ ๓ คน ผูดู้แลระบบ ๒ คน 

 ๔.เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการมาคมุสอบ ซึ่งเป็นวนัหยุดควรเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบให้

เหมาะสมโดยให้ค่าตอบแทน เท่ากับโครงการแข่งขันอัจฉริยภาพของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)  

 ๕. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางไปร่วมแข่งขันระดับชาติให้แก่นักเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ไมไ่ด้เป็นเจ้าภาพด าเนินการ   

 

โครงกำร   เร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์  

ควำมเป็นมำ 
การจัดการศึกษานั้นมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความรูท้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติ ใหส้ามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับ

คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ก้าวสูป่ระเทศไทย ๔.๐ ในโลกศตวรรษที ่๒๑   

และทัดเทียมกับนานาชาติ ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ในประชาคม

โลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณิตศาสตร์เป็นสาระที่เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ (มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อีกทัง้ พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี  ท่านมีนโยบายในการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดค านวณที่เน้นการคิดเลขเร็วแบบ

อินเดีย (เวทคณิต)     และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้น านโยบายสู่การ

ปฏิบัติ โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้น านโยบายฟื้นฟูเรื่องการท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่อง

อาขยานภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้

รู้ความหมาย เข้าใจ มีความคิดรวบยอดเป็นอัตโนมัติและน าไปใช้ในชวีิตประจ าวันได้ การพัฒนาครู ให้มคีวามรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะ การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) นั้นจะสง่ผลใหผู้้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดค านวณและพัฒนาระบบการคิดข้ันสูงได้ 

๗๐ 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มีความตระหนักถึงความส าคัญ จ าเป็นของการน า

นโยบายสู่การปฏิบัตใินสถานศึกษา จงึเลือกการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ๒ กิจกรรม คือ พัฒนาทักษะการคดิ

เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท่องสูตรคณูในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์ 

 ๑  พัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดเลขเร็วโดยใช้เทคนิคการติดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

 ๒  พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดเลขเร็วโดยใช้

เทคนิคการคิด เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

 ๓  พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้แก่นักเรียนในสงักัดทุกคน 

 ๔  ครูที่สอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ได้รับการนิเทศ ติดตาม      

และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

เป้ำหมำย 

  ๑.พัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) จ านวน ๑ ชุด เพ่ือให้ครูผู้สอน                   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จ านวน ๒๕๒  คน น าไปใช้พัฒนาทักษะการคิกเลขเร็วแก่นักเรียน จ านวน ๓,๕๙๔ คน 

 ๒.ครูที่สอนการคิดเลขเร็วแบบอินเดียได้รับการนิเทศและสามารถพัฒนานักเรียนให้สามารถคิดเลขเร็ว

แบบอินเดีย (เวทคณิต) โดยใช้แบบฝกึที่พัฒนาข้ึน 

ผลการด าเนินงาน  

 ๑.ได้ชุดฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน  ๑ ชุด ครูผู้สอน                

จ านวน ๒๕๒  คน น าไปใช้พัฒนาทกัษะการคิกเลขเร็วแกน่ักเรียน จ านวน ๓,๕๙๔ คน 

 ๒. ได้ชุดฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ที่มีประสิทธภิาพ ๘๐ 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

 ๑.การจัดสรรงบประมาณมาล่าช้าและปลายปีงบประมารส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปแบบเร่งรัด

คุณภาพงานจึงมีน้อย  

 ๒.โครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาทักษะการประเมินผลเพียงรอบเดียวอาจไม่

สามารถตัดสินได้ว่าผู้เรียนมีพัฒนาการของทักษะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  

 ๓.การยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ควรก าหนดเป้าหมายที่จะด าเนินการในภาพรวมของ

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 



๗๑ 

โครงกำร   กำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกบัมำตรฐำน ตัวชีว้ัด ตำมหลักสูตรแกนกลำง 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐  

ควำมเป็นมำ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรงุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด และการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักสูตรปฐมวัย            

พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งประเทศ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร เห็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากร

และผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

ทั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง จึงก าหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่อง การน า

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภมูิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ไปสู่การปฏิบัติ  

วัตถุประสงค ์

          ๑. เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง            

พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๒. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ )ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐(  และน าหลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัไปสู่การปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

เป้ำหมำย 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ครูปฐมวัยทุกคน รวม ๑,๒๙๘ คน  

ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๑. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผูม้ีส่วนเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้  

๗๒ 

     ๒. สถานศึกษาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และน าหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัต ิในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้จริง

อย่างมีประสิทธภิาพ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

        ๑. สถานที่จัดประชมุตามเครอืข่ายไม่เหมาะสม คบัแคบ อากาศร้อน บางทีไ่มม่ีโต๊ะส าหรับการรองเขียน 

การท ากิจกรรมไม่สะดวก ขาดสมาธิ ควรจัดอบรมในสถานที่ที่เหมาะสม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม ควรเป็นห้องแอร ์ 

        ๒. อาคารที่เป็นสถานที่โล่งแจ้ง แสงมากเกินไป มองจอไมช่ัดเจน 

        ๓. ควรเพ่ิมเวลาจัดอบรม เปน็ ๒ วนั จะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบรูณ์ และได้เรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ 

        ๔. ควรจัดอบรมทุกป ี 

        ๕. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร   ขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ Active Learning” 

ควำมเป็นมำ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เพ่ือปรับลดเวลาเรียนภาควิชาการลง

โดยไม่กระทบเนื้อหาหลักที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ และครูปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวธิสีอนสอน โดยจัดกิจกรรมทีเพ่ิมเวลา

และโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ทัง้ในและนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทุกด้าน ครอบคลมุทั้ง ๔ H ให้ผู้เรียนมีความสุขกบัการเรียนรู้ และพัฒนา

ผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชวีิต ทกัษะการท างาน สร้างเสริมคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดีงาม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 

 



๗๓ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  

เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติ โดยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑   

มีโรงเรียนน าร่องจ านวน ๑๓๓ โรงเรียน จากทั้งหมด ๒๔๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๓ ดังนัน้ เพ่ือให้การ

ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติอย่างมีประสทิธภิาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จึงก าหนดขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวใหค้รอบคลมุกระจายทุกพ้ืนที่ ทั้ง ๑๙ เครือข่าย

คุณภาพการศึกษา โดยเน้นให้ครูปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning       

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 ๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning        

๓. เพ่ือใหผู้้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนรู้

อย่างแท้จริง 

เป้ำหมำย  

 อบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ๔ กลุม่สาระการเรียนรู้ ได้แก่

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่ครูชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑  

ผลกำรด ำเนินงำน 

     กิจกรรมที่ ๑  ประชุมประธำนเครือข่ำย เลขำ และคร ูActive Learning ๔ กลุม่สำระกำรเรียนรู้  

จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ได้แก่คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑ ท าให้ผู้บริหาร 

ครู และผู้เกี่ยวข้อง มคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 

     กิจกรรมที่ ๒ ขยำยผลพัฒนำ ครูมืออำชีพแบบ Active Learning ครูที่เป็นวิทยากรแกนน า ขยายผล 

และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน  “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”้ ท าให้ครสูามารถน า

เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ แบบ Active Learning  มาใชใ้นการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้”     

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ ติดตำมและประเมินผล  จัดท าเครื่องมือการนิเทศ ออกนิเทศติดตาม บริหาร

จัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” พบว่า ผู้บริหาร คร ูและผู้เกี่ยวข้อง มคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ครูสามารถน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ แบบ Active Learning  มาใช้

ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีความสขุในการเรียนรู้ 

 

 

๗๔ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ  

 ๑.ครูผู้สอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังไม่เคยรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning    

 ๒.ควรจัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ให้แก่ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

และทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร   พัฒนำกำรกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย กำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร(อ่ำนรู้เรื่อง) ปี ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะรัฐบาลปัจจุบันได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะ

ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประเทศ น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ 

นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านการเขียนรู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพในการสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ และ

สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสการเรียนรู้เท่าเทียมกัน น า

ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยยึดหลักให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวง

เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อมล้ าและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษาทุก

ประเภทและทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ 

            เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจึงเห็นความ

จ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ต่อยอดไปสู่การ

อ่านคิดวิเคราะห์ในระดับที่สูงข้ึน โดยด าเนินโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้สอดคล้องกับ

กิจกรรมที่ส่วนกลางก าหนด และพัฒนาการการอ่านคิดวิเคราะห์และสื่อสารได้ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน

ของนักเรียนทุกช่วงชั้น 



๗๕ 

วัตถุประสงค ์

     ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)  

     ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดา้นการอ่านการเขียน                 

เพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 

    ๓. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ในการพัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)  

เป้ำหมำย 

     ๑. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  

     ๒. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นปีจ านวน ๘๐คน สามารถน าเทคนิคการอ่าน คิดวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ได้ 

     ๓. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นปีจ านวน ๘๐ คน พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 

     ๑.ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นปี ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยได้ 

     ๒. ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นปี สามารถใช้เทคนิคการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานได้ 

     ๓. ครูผู้สอนภาษาไทยทุกระดับชั้นปี สามารถน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

โครงกำร   สร้ำงควำมปลอดภัยทำงน้ ำแก่นักเรียน  “ว่ำยน้ ำเพ่ือชีวิต”  LIFE SAVING” 

ควำมเป็นมำ 

จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็ก อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 

ทั่วโลกเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑๓๕,๕๘๕ คน เฉลี่ยวันละ ๓๗๒ คน  สว่นสถิติในประเทศไทย เด็กในกลุม่อายุดังกล่าว

เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑,๔๐๐ คน หมายถึงวันละเกือบ ๔ คน  ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตทุก

สาเหตุ ส าหรับช่วงเวลาที่เสียชวีิตจากการจมน้ ามากที่สุดคือเดือนเมษายน โดยมีสถิติสูงถึง ๑๘๒ คน รองลงมา

เดือนมีนาคม ๑๔๘ คน และเดือนพฤษภาคม ๑๔๑ คน เด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดอายุระหว่าง ๑-๙ ปี         

จากมูลเหตุดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต”       

ให้เด็กได้ฝึกหัดว่ายน้ า หรือ “ว่ายน้ าเป็น” เรียนรู้วิธชี่วยชวีิตคนจากการจมน้ าแบบวิธีมาตรฐานสากลโดยใช้

อุปกรณ์ใกล้มือ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ า โดยก าหนด ให้มีการฝึกว่ายน้ า 

ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในชว่งปิดเรียนภาคฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชมุชนใกล้โรงเรียน สามารถว่ายน้ าเป็น 

ช่วยเหลือชีวิตตนเองรอดจากการประสบเหตุทางน้ า 

๗๖ 

 ๒. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิต 

ผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามวิธมีาตรฐานสากล 

 ๓. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในช่วง 

ปิดเรียนภาคฤดูร้อนและห่างไกลยาเสพติด 

เป้ำหมำย  

นกัเรียนระดับชั้น ป.๑ – ม.๓  ในพืน้ที่จังหวัดมุกดาหาร   จ านวน ๒๐๐ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการด าเนินงานตามโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ าแกน่ักเรียน “วา่ยน้ าเพ่ือชีวิต”         

(LIFE SAVING) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้คัดเลือกนักเรียนที่

ว่ายน้ าไม่เป็น จ านวน ๒๐๐ คน  เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการว่ายน้ า ณ สระว่ายน้ าโรงเรียนอนุบาล

มุกดาหาร  มีผลการด าเนินงานดังนี ้

๑ วิทยากรฝึกอบรม จ านวน ๑๑ คน ใช้ความรู้ ความสามารถ ฝึกประสบการณ์ให้แก่ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี 

  ๒ โรงเรียนในสังกัดให้ความสนใจ ส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน  ๙ โรงเรียน 

  ๓ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถว่ายน้ าเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ าและ

สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

ปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน   

 ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรจัดท าโครงการและมกีารด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง 

 ๒ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมและใหค้วามตระหนักภัยจากการจมน้ าของเด็กนักเรียน                        

ในช่วงปิดภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

โครงกำร   จับมือสำนพลงั ก้ำวสู่เป้ำหมำย ๙๙ (ผอ.สพป.มุกดำหำร พบเพ่ือนครู ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑)               

กิจกรรมสวัสดีคุณคร”ู 

ควำมเป็นมำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ร่วมกับทุกกลุ่มงานในสงักดัและผู้มสี่วนได้เสียจากการจัดการศึกษาจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ๑๙ เครือข่าย ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องและบูรณาการโครงการและ

กิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ของเขตพ้ืนที่การศึกษากับนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและได้ก าหนดกล

ยุทธ์ จุดเน้นตัวชี้วัดทีมุ่่งการพัฒนางานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสังกัดทุกระดับชั้นตั้งแต่

ระดับปฐมวัยถึงชว่งชั้นที่ ๓ อีกทั้งเป็นการขยายโอกาส สิทธิ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กทุกคน

สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็ม

ตามศักยภาพและ  มคีุณภาพ การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพครู บคุลากรทางการ

ศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาที่

ยั่งยืน จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพืน้ฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐          

ของนักเรียนในสังกัดพบว่า ระดับชั้นชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓  มีค่าเฉลี่ย NT เท่ากับ ๔๑ .๔๙  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

มีค่าเฉลี่ย O – NET เท่ากับ ๓๖ .๓๓  และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ มีค่าเฉลี่ย O – NET เท่ากับ ๓๐ .๐๕  ทั้งสาม

ระดับชั้นมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าคา่เฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และเมื่อศึกษาย้อนหลังไปสามปี

การศึกษาก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องสามปีติดต่อกันและผลการประเมินการอ่านออก

เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๒ ๐๖.  ส่งผลให้โรงเรียนที่รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไม่ผ่านการรับรองจากการประเมินในรอบที่สามจ านวนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๕ 

ผู้เรียน  มีความรู้และทักษะพื้นฐานจ าเป็นตามหลักสูตรและตัวชีว้ัด ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  และผลการประเมนิมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่งผลกระทบต่อความ

น่าเชื่อถือ ความมัน่ใจของผู้ปกครองนกัเรียน ชุมชน สังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกระบวนการ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น 

จะต้องขับเคลื่อนทั้งกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ และต้องมี

นวัตกรรมทางการศึกษาในแต่ละด้านที่พัฒนาอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อน

คุณภาพ 5M Model เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย จึงได้จัดท า

โครงการนี้ขึ้น   

๗๘ 

วัตถุประสงค ์

 ๑ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคนและทุกคนได้รับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมให้เป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  

 ๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนา

ห้องเรียนคุณภาพ  

 ๓. เพ่ือก ากับตดิตามผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากับเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ๔. เพื่อพัฒนาและยกย่องเชิดชูโรงเรียน ผู้บริหาร และครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ 

 ๕. เพื่อปรุงปรับพัฒนารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เป้ำหมำย  

     ๑. โรงเรียนในสังกัดจ านวน ๒๔๓ โรง  

     ๒. ผู้บริหารโรงเรียน ๒๔๓ คน ศึกษานิเทศก์ ๑๗ คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม ๒,๘๐๐ คน 

  ๓. ด าเนินการทุกระดับชั้น 

     ๔. ผู้บริหาร ครู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

     ๕. นักเรียนได้รับการพัฒนาสามารถอ่านออกเขียนได้ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นเด็กดีศรี

มุกดาหาร จากการประเมินระดับชาติและระดบัเขต ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

  ๖. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจและมแีนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างชัดเจน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

การจัดกิจกรรม “สวัสดคีุณครู”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ด าเนินงาน ๘ จุด  จุดละ ๑ วัน ผลการด าเนินงานพบว่า มีนักเรียนรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล เรียน

ดีและเด็กดีศรีมุกดาหารในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งสิ้น ๑๑๔ คน  เป็นนักเรียนเรียนดี เครือข่ายละ ๓ คน รวม ๕๗ 

คน นักเรียนที่เป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร เครือข่ายละ  ๓ คน รวม ๕๗ คน   มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  ๒,๘๒๔  คน 

ตามจุดประชุม วันประชมุ สถานที่ประชุมและจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

จุดที ่ จุดประชุมอ าเภอ วัน  เดือน ปี สถานที ่ จ านวน 

(คน) 

๑ อ าเภอดอนตาล ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนดอนตาล ๓๘๗ 

๒ อ าเภอหนองสูง   ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ๓๐๐ 



๗๙ 

จุดที ่ จุดประชุมอ าเภอ วัน  เดือน ปี สถานที ่ จ านวน 

(คน) 

๓ อ าเภอเมือง ๑   ๒๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงแรมมุกดาหาร  แกรนด์ โฮเทล   ๔๐๐ 

๔ อ าเภอเมือง ๒   ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงแรมมุกดาหาร  แกรนด์ โฮเทล   ๕๒๐ 

๕ อ าเภอนิคมค าสร้อย   ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ ์ ๓๘๐ 

๖ อ าเภอดงหลวง   ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง   ๓๘๗ 

๗ อ าเภอค าชะอ ี  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง  

“ราษฎร์สงเคราะห์” 

๓๔๐ 

๘ อ าเภอหว้านใหญ ่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๑ ธารจินดา  รีสอร์ท   ๒๑๐ 

รวมผู้เข้าร่วมประชมุทั้งสิน้ ๒,๘๒๔ 

จากการด าเนินงาน “กิจกรรมสวัสดคีณุครู”  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร มีการพบปะคุณครูทุกคนในสังกัดและมนี าเสนอผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จในปี

การศึกษา ๒๕๖๑  มีการเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพ่ือสร้างความตระหนักแก่ครูในการน าไปสู่การ

ออกแบบและวางแผนพัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จบัมือสาน

พลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙ (ผอ.สพป.พบเพ่ือนครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑)  ตามปฏิญญาการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 ข้อ ๑  จะจัดการศึกษาให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทุกคน 

 ข้อ ๒  จะจัดการศึกษาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓            

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นไม่นอ้ยกว่า ๔ 

 ข้อ ๓  จะจัดการศึกษาใหน้ักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  

นอกจากนี้ยังสามารถถอดบทเรียนการเสวนาของครูที่ประสบผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  ครูต้องมีจิตรส านึกในความเป็นครูและตระหนักถึงวิชาชีพของตน 

 ๒.  ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ในทุกมาตรฐาน                    

และทุกตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ๓.  ครูต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 

 ๔.  ทุกคนในโรงเรียนต้องตระหนักถึงความร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

๘๐ 

 ๕.  การพัฒนาผู้เรียนต้องดูตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ทั้ง O-NET  และ NT 

 ๖.  ต้องเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ค่อย ๆ พัฒนาผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง    ในทุกตัวชี้วัด  

 ๗.  ต้องจัดสรรเวลาส าหรับด าเนินงานในด้านพัฒนาผู้เรยีนอย่างเพียงพอ (จัดนอกเหนือเวลาเรียนรู้

ปกติ     แต่ไม่มากเกินเวลาเรียนในแต่ละวัน) 

 ๘.  ในช่วงใกล้ถึงระยะเวลารับการประเมิน จัดสรรเวลาพัฒนาเทคนิคการท าแบบทดสอบโดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ การอ่านรู้เรื่อง เพ่ือพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาจากแบบทดสอบ

ที่หลากหลาย 

 ๙.  แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาในการท าแบบทดสอบ ครูจะน าแบบทดสอบจากปีที่ผ่านมา

หลายหลากจากหลายแหล่งเรียนรู้ เช่น  จากหลายส านักพิมพ์ หลายเว็บไซต์ หลายปีย้อนหลังและหลายรูปแบบมาให้

นักเรียนฝึกท าและสอนเทคนิค กระบวนการแก้ปัญหาของแบบทดสอบที่แปลกใหม่หากเจอโจทย์รูปแบบเดียวกันแต่ตัวเลข

เปลี่ยนไป    ข้อค าถามเปลี่ยนไปนักเรียนจะสามารถตอบได้ 

 ส่วนการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติในทุกระดับชั้น พบว่านักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับชาติในสามปีการศึกษาย้อนหลัง เมื่อศึกษาล าดับที ่    

ในการเรียงล าดับของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาในล าดับที่ดีข้ึน 

 การสังเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชมุเห็นว่ากจิกรรม “สวัสดีคุณคร”ู           

ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นกิจกรรมที่ดี  ชว่ยส่งเสริม

สนับสนุนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกระตุ้นให้ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการ

ศึกษาทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรจัดกิจกรรม ให้ต่อเนื่อง  

 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานครั้งต่อไปว่า ควรจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน         

จัดกิจกรรมในตอนเช้าจะดีกว่าตอนบ่ายเพราะอากาศจะได้ไม่ร้อนเกินไป การมอบเกียรติบัตรและรางวัล ควรมอบ      

ให้ครบถ้วนในทุกด้าน ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ควรจัดสรรข้ันพิเศษให้ครบแก่ผู้ที่สามารถด าเนินการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่ท าปฏิญญาไว ้

 ความต้องการรับการสนับสนุนในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านการนิเทศ     

ด้านสื่ออุปกรณ์และเทคนิค วธิีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

 



๘๑ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอแนะไว ้ดังนี้ 

๑.  ไม่ควรจัดในวันเสาร์และอาทิตย์ 

 ๒.  ควรปรับปรุงสถานที่ในการด าเนินงานเพราะร้อนมากๆ 

๓.  ควรจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน 

 ๔.  ควรจัดกิจกรรมทั้งสองภาคเรียน 

 ๕.  ควรจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๑ วัน 

 ๖.  ควรให้ความส าคัญกบัทุกลุม่สาระการเรียนรู้ 

 ๗.  แต่ละโรงเรียนควรระดมครูที่มีความถนัดในแต่ละวิชาและชว่ยสอนนักเรียนที่จะสอบอย่างน้อย  

 ๘.  ควรมีมาตรการในการดูแลครูให้อยู่ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๒ 

โครงกำร   เสริมสร้ำงประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำ ปี ๒๕๖๑” 

ควำมเป็นมำ 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จะด าเนินการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชกาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ครั้งที ่๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึน้ 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพ่ือด าเนินการประเมินนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๒.เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

กรณีพิเศษ 

เป้ำหมำย 

 ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน ๒๔๓ คน ปีละ ๒ ครั้ง คือ ๑ กุมภาพันธ์ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑.สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน ได้รับการพัฒนารูปแบบการบริหารอย่างมี

ประสิทธภิาพและมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

 ๒.สถานศึกษาได้รับการประเมนิตามรปูแบบที่ก าหนดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร ด าเนินการประเมินได้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.ปัญหาในเร่ืองงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการออกประเมิน 

 ๒.ผู้ถูกประเมินไม่มคีวามเข้าใจในแบบประเมิน แบบประเมินไม่ครอบคลมุทกุงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

โครงกำร   อบรมครูผู้ชว่ยสู่กำรเป็นมืออำชีพในประชำคมอำเซียน” 

ควำมเป็นมำ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เห็นว่าเพ่ือเป็นการเตรียมบุคลากรที่ได้รับการ

บรรจุแต่งตั้งใหม่ในสังกัดมคีุณธรรม จริยะธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ และมคีวามพร้อมในการ

ยกระดับองค์กร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความรัก การสร้าง

ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน และเทคนิคการให้บริการแบบประทบัใจ เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการผลักดัน

นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว ้

วัตุประสงค ์

 เพ่ือพัฒนาองค์กรและบคุลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล 

เป้ำหมำย 

 ครูและบุคลการทางการศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งใหม ่ในสงักัดได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน ๑๘๐ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 สพป.มุกดาหาร จัดอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียนแก่ข้าราชการครูที่บรรจุ

ใหม่และยังไม่ได้เข้ารับการอบรม จ านวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๖๐ คน ระหว่างวนัที่ ๑๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ซึ่งกรอบการพัฒนา ดังนี้ จิตศึกษา คณุสมบัติของครูที่ดี หน้าที่คร ูคุณธรรมความเป็นครู ครูมืออาชีพ  กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง Body Scan มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   ความกา้วหน้าในวิชาชีพคร ูการออกจากราชการ  การปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ 

PLC ถอดบทเรียน โยคะ การขับเคลือ่นการปฏิรูปการศึกษา เทคนิคการจัดการเรียนรู้ PBL หลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู้ปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน   

องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา ค่าตอบแทนและสวสัดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      

วินัยข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๔ 

โครงกำร   นิเทศติดตำมครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำ 

ภำษำอังกฤษในระดับภูมภิำค (Boot Camp) 

ควำมเป็นมำ  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและบริติชเคาน์ซิล       

ได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมภิาค มีกลุม่เป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถงึ

ความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจัดท าโครงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนา

ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภมูิภาค   (Boot Camp) ระยะที่ ๒  ข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนว

ทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความพร้อมในการนิเทศติดตามครูผู้สอนที่

ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภมูิภาค (Boot Camp)   

๒. เพ่ือนิเทศ ก ากับและติดตามการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนที่

ผ่านการพัฒนาตามโครงการครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp) ระยะที่ ๒ เพ่ือพัฒนา

ยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach 

เป้ำหมำย 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค

ในระดับภมูิภาค (Boot Camp) ระยะที่ ๒ จ านวนรุ่นที่ ๑๑ – ๒๐  จ านวนทั้งสิ้น  ๖๑ คน  จ านวน  ๓๒ โรงเรียน  

และผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งหมด ๑๐๕ คน ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach 

และประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อป ี 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมที่ ๑ ชื่อกิจกรรม ประชมุพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามโครงการครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ

ภมูภิาค (Boot Camp) ระยะที่  ๒   

-ศึกษานิเทศก์มคีวามพร้อมและมีความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการ 

 

 



๘๕ 

สอนเทคนิคกระบวนการต่างๆเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน การเขียนแผนการสอน การฝึกปฏิบัติการสอนจากเนื้อหาที่

ได้รับการอบรมในแตล่ะกิจกรรม และการนิเทศติดตามครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน า

ภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค ( Boot Camp) หลังเข้ารับการประชุมและเข้ารับการอบรมตามโครงการ  

กิจกรรมที่ ๒   ประชุมชี้แจงคณะครทูี่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษใน

ระดับภูมภิาค (Boot Camp) ระยะที่ ๒ 

- ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp)  

ระยะที่ ๒  ครูที่ผ่านการอบรมฯรุ่นที ่๑๑-๒๐  จ านวนทั้งหมด ๖๑ คน และครวูิชาการหรือผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 

๑๐๕ คน มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตามรูปแบบ 

Communicative Approach ร้อยละ ๑๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศติดตามครูผู้สอนทีผ่่านการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน า

ภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค ( Boot Camp) ระยะที่ ๒ 

- ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมพฒันาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดบัภมูิภาค      

( Boot Camp) ระยะที่ ๒ ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการในรุ่นที่ ๑๑-๒๐ จ านวน ๖๑ คน   

ได้รับการนิเทศ ติดตามมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๙๐ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.ระยะเวลาในการอบรมครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมภิาค(Boot Camp) นานเกินไปท าให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนที่มีบุคลากรครูไม่เพียงพอท าให้ครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษเป็นจ านวนมากขาดโอกาสในการอบรมพัฒนา 

 ๒.ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องในรูปแบบหลากหลาย เพ่ือให้ครูผู้สอนเกิดความ

เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๓. มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๖ 

โครงกำร   พัฒนำบคุลำกรทำงกำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเพ่ือกำรส่งเสริม  

“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม ( องค์กรมหำชน)” สู่กำรเป็นผู้น ำกำรขับเคลื่อน 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ควำมเป็นมำ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตาม 

รอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและตามพระราชประสงค์ของ            

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีชว่ยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนัน้การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก จึงได้จัดท า           

“ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”ข้ึนเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู 

ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษาทกุคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซมึซับคุณค่า

แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษาพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรม เพ่ือมุ่งสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสร้างองค์กรแห่งคุณธรรมอย่างย่ังยืน   

๒. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่ง

คุณธรรม โดยความรว่มมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความ

ต่อเนื่อง 

๓. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม แลว้น ามาปรับใช้พัฒนาในสว่นที่รบัผิดชอบอย่างเป็น

คุณธรรมและยั่งยืน 

เป้ำหมำย 

๑.บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกโรงเรียนทุกโรงเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ปลอด

อบายมุขเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมที่ ๑ ถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมี 

คุณธรรม ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม 



๘๗ 

กิจกรรมที่ ๒   นิเทศติดตามการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

คุณธรรม(องค์กรมหาชน) โดยใช้แบบนิเทศและแบบประเมินการด าเนินงานของโรงเรียน จ านวน ๑๖ โรงเรียน 

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน ๑๖ โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแกนน า มีการขับเคลื่อน 

กิจกรรมที่ ๓  พัฒนาบุคลากรทุกคนและผู้อ านวยการสถานศึกษาสู่ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา

คุณธรรม ( องคก์รคุณธรรม ) ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ  

-บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีคุณธรรม ความพอเพียง  

ความกตัญญ ูความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและอุดมการณ์คุณธรรม 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมกีารพัฒนาบุคลกรในส านักงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือปลูกฝังค่านิยม

ในการด าเนินงานสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 

 ๒.ควรมีการพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

 ๓. มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๘ 

โครงกำร  เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกนักำรทุจริต”  

(โครงกำรโรงเรียนสุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มนีโยบายในการเสริมสรา้งคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจริต” ตลอดจนสง่เสริมสนับสนุนให้เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการปลูกจิตส านึก ให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และ

มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้มีนวัตกรรมการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทัศนะที่ดีต่อการด าเนินชีวิต

อย่างพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จึงได้จัดจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทุจริต  (โครงการโรงเรียนสุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในระดับแกนน าเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สู่สถานศึกษา 

๓.เพ่ือเสริมสร้างการท างานให้มีกระบวนทัศน ์วฒันธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน 

 ที่มุ่งสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ยึดหลักคุณธรรมน ามาขยายผล 

๔.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม  จริยธรรมและ 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสู่สถานศึกษา 

เป้ำหมำย 

๑.บุคลากรแกนน าการขับเคลื่อนโครงการมีการพัฒนาตามแนวทางด าเนินงานและน าไป 

ขยายผลได้ในโอกาสต่อไปทุกคน 

๒.เกิดนวัตกรรมและเครือข่ายการมีส่วนร่วมครอบคลุมเครือข่ายในพื้นที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมบริษทัสร้างการดี 

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการตามโครงสร้างบริษัท “ทรัพย์ขยะ”  

โครงสร้างบริษทัโพนงำมบำร์เบอร์ และ โครงสร้างบริษทัรู้รักษ์พืชผักสวนครัว โดยโรงเรียนได้ด าเนินการใน

รูปแบบของคณะกรรมการในแต่ละบรษิัท ที่ด าเนินงานโดยนักเรียน ซึ่งมีครเูป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย  โดยจัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการ 



๘๙ 

บริหารจัดการในรูปแบบบริษัท มีรายได้และบริหารจัดการเรียนรู้ เร่ืองการลงทุน ก าไร ขาดทุนและการพัฒนา

ต่อยอดให้ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ ๒   ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  

- นักเรียนได้เข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นเวลา ๑ วัน 

กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรม ปปช. สพฐ. น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน 

- โรงเรียนชุมชนดอนตาลจัดกิจกรรมปปช. สพฐ. น้อย และปปช.สพฐ.ชมุชนโดยจัดให้

นักเรียนคิดและหาแนวทางปลูกจิตส านึกการต่อต้านทุจริตในชั้นเรียน 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนิเทศ ติดตามโรงเรียนสุจรติในเขตพ้ืนที่ 

- คณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามโรงเรียนสุจริตของเขตพ้ืนที่ ๗ คณะๆละ ๕ คน 

กิจกรรมที่ ๕ การประเมิน ITA ของโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาดปราศจาคคอรัปชั่น ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

- ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรของเขตพ้ืนที่ ในการด าเนินงานให้

โครงการและกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ ๖ การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

- จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนบ้านหนองหอย ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

โครงงานคุณธรรมเพ่ือการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

-  ได้ด าเนินการสรรหา Best Practice และด าเนินการถอดบทเรียน กับเครอืข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย โรงเรียน

บ้านนาค าน้อย ๒ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง และโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ 

น าผลงานร่วมงาม Symposium ระดับเขตตรวจราชการ 

กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

- นักเรียนและครูเข้ารับการอบรมการจัดท าสื่อภาพยนตร์สั้น “รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

กิจกรรมที่ ๙  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เขตคุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

- บุคลากร เขตคุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดสรรให้เป็นค่า 

พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ของผู้รับผิดชอบในการไปราชการ และร่วมกิจกรรมระดับเขตตรวจราชการ ระดับภูมิภาคและ

ระดับชาติ 

 

 

๙๐ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานควรให้เหมาะสมกบัห้วงเวลาในการด าเนินงาน 

 ๒.ควรมีการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้มีจิตส านึกในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานให้ต่อเนื่องยั่งยืน 

 ๓. มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร  ประชุมสมัมนำข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

สืบเนื่องจากกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ที่

เกษียณอายุราชการจัดท าแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จรายเดือน ด้วยตนเองผ่านระบบ 

(Pension Electronic Filing) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

๑ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่เกษยีณอายุราชการมีความรู้

ความเข้าใจในสิทธิแ์ละผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว 

๒ เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการได้จัดท าแบบค าขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ และ

บ าเหน็จรายเดือน ดว้ยตนเองผ่านระบบ (Pension Electronic Filing) 

เป้ำหมำย 

๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒๒ คน 

๒ ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน   ๕  คน 

 



๙๑ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ จากผลการด าเนินงานตามโครงการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 

กลุ่มเป้าหมาย สามารถจัดท าแบบขอรับเงิน บ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ และบ าเหน็จรายเดือน ด้วยตนเอง 

ผ่านระบบ (Pension Electronic Filing) ได้ครบทุคน 

๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ได้รับเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 

และเงินบ าเหน็จรายเดือน ได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อเนื่องจากเงินเดือน ปกติ  

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

๑ ในครั้งต่อไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จะต้องบนัทึกแฟม้ประวัต ิก.พ.๗              

ให้เป็นปัจจุบัน 

๒ ต้องตรวจสอบฐานข้อมูลของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการทุกคนให้เรียบร้อย และบันทึกข้อมูล

ของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการให้ถูกต้องครบถ้วยถ้าไม่ถูกต้องครบถ้วนแลว้ ผู้ที่เกษียณอายุราชการจะไม่

สามารถ เรียกฐานข้อมูลมาท าแบบขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙๒ 

โครงกำร   “ครูดีในดวงใจ “ ครั้งที่ ๑๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ควำมเป็นมำ 

 การด าเนินโครงการ “ครูดีในดวงใจ “ ครั้งที่ ๑๖ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกครูสายงาน

การสอน ผู้เป็นที่ศรัทธาและยกย่องยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณ

แห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ ์โดยเป็น

ผู้มีผลงานสง่ผลต่อการยกระดับผลสมัฤทธิ์ของนักเรียน 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ครูมีขวัญก าลงัใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธภิาพ 

 ๒.เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

 ๓.เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกยีรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสาธารณชน 

 ๔.เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเด็กให้ท าความด ี

เป้ำหมำย 

 คัดเลือกครูสายงานการสอนให้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ “ ครัง้ที่ ๑๖ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือรับ

ประกาศเกีรติคุณบัตร ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลงานทีไ่ด้รับคัดเลือกไปเผยแพร่และจัด

นิทรรศการในล าดับต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 สพป.มุกดาหาร ได้พิจารณาคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ “ ครัง้ที่ ๑๖ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคัดเลือก

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด มีข้าราชการครูในสังกัดที่ส่ง

แบบประวัติเพ่ือคัดเลือก จ านวน ๑ ราย คือ นายสุริยันต์ รูปงาม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.กรรมการที่แต่งตั้งไม่มีเวลาออกไปประเมินครูตามทีแ่ต่งแต่งได ้

 ๒.งบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 

โครงกำร   สอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ต ำแหน่งครูผู้สอน 

ควำมเป็นมำ 

 สพป.มุกดาหาร รับรายงานจากโรงเรียนว่าพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน มีต าแหนง่ว่าง ซึ่งท า

ให้โรงเรียนขาดแคลนครูในการจัดการเรียนการสอน ครูไม่ครบชัน้ สพป.มุกดาหาร จึงมีการสรรหาพนักงาน

ราชการทั่วไป เพ่ือให้ได้บุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของโรงเรียน และช่วยเพ่ิม

ประสิทธภิาพในการจัดการเรียนการสอนมากยิง่ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพ่ือให้ได้พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ตรงตามที่โรงเรียนต้องการ 

 ๒.เพ่ือให้ได้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เป้าหมาย 

 ได้พนักงานราชการ ต าแหน่งครูผู้สอน ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ตามที่ด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.มุกดาหาร 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการคัดเลือกจ านวน ๕ วิชา ดังนี ้

 ๑.วิชาเอกคณิตศาสตร ์ สอบคัดเลือกได้ ๓๔ คน 

 ๒.วิชาเอกพลศึกษา  สอบคัดเลือกได้ ๓๐ คน 

 ๓.วิชาเอกปฐมวัย  สอบคัดเลือกได้ ๒๔ คน 

 ๔.วิชาเอกเกษตรศาสตร์ สอบคัดเลือกได้ ๒๓ คน 

 ๕.วิชาเอกวิทยาศาสตร ์ สอบคัดเลือกได้ ๙๘ คน 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.งบประมาณไม่เพียงพอ 

 ๒.คณะกรรมการด าเนินการต่างๆ ยังไม่ได้รับความรว่มมือเท่าที่ควร 

 

 

 

 

 

 

 

๙๔ 

โครงกำร   สอบคัดเลือกลูกจ้ำงชัว่ครำว ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

 สพป.มุกดาหาร มีต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ว่าง จ านวน ๕ อัตรา ซึ่งท าให้

โรงเรียนขาดบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ท าให้ครูต้องมา

ปฏิบัติงานแทน อาจส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้เต็มที่  สพป.มกุดาหาร จึงได้มีการสอบคัดเลือกลูกจ้าง

ชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 ๑.เพ่ือสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการที่มีความรู้ความสามารถ 

 ๒.เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากย่ึงขึ้น 

เป้ำหมำย 

 บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้เกิดประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ตามที่ด าเนินการสอบคัดเลือกคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัด                    

สพป.มุกดาหาร ประกาศผลการสอบคดัเลือก ในวันที ่๒๔ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑ มีผู้สอบคัดเลือกได้ จ านวน ๒๖๐ คน 

ข้ึนบัญชีไว ้๑ ปี 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑.งบประมาณไม่เพียงพอ 

 ๒.คณะกรรมการด าเนินการต่างๆ ยังไม่ได้รับความรว่มมือเท่าที่ควร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรม 

โครงกำร   ส่งเสริมกำรรับนักเรยีน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ๒๕๗๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา

ภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ  ทีแ่ก้ไข

เพ่ิมเติมทุกฉบับ ค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี 

โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง กระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษาในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร  จึงได้ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยด าเนินงานส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑    

เพ่ือส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มคีุณภาพและ

เสมอภาค เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคบัและเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเน้นเด็กตกหล่น เด็กออก

กลางคัน เด็กจบ ป.๖ ไม่ได้เรียนต่อและนักเรียนพักนอนในพ้ืนที่ยากล าบาก ส่งเสริม สนบัสนุนการขยายห้องเรียน

พิเศษ EP ของสถานศึกษาในสงักัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนในวัย

เรียน อายุ ๓-๑๕ ปี  ในเขตพ้ืนที่บรกิาร รวม ๗ อ าเภอ ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 

วัตถุประสงค ์

 ๑ เพ่ือส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสงักัด 

๒ เพ่ือเกณฑ์เด็กประชากรวัยเรียนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคบัครบทุกคน และจัดสรรโอกาสทางการ

ศึกษาให้กับนักเรียนจบชั้น ป.๖ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ได้เรียนต่อชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครบทกุคน  

ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพร้อมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานการรับนกัเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามล าดับ

ข้ันตอนและเวลาที่ก าหนด 

๓ เพ่ือจัดท าแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคลอ้งตามนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยทุธ์ จุดเน้นการด าเนินงานของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ 

สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๔ เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนกัเรียนระดับเขตพ้ืนที่และระดับโรงเรียน ประสานงานช่วยเหลือ 

รับเรื่องร้องทุกข์  ให้ข้อเสนอแนะแกผู่้ปกครองและนักเรียน ตั้งแตว่ันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๙๖ 

 ๕ เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย และสนับสนุน

ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนระหว่างการรับนักเรียน เพ่ือประกอบการตัดสินใจ  

 ๖ เพ่ือด าเนินการส่งเสริม สนบัสนนุ ประเมินความพร้อมและเสนอขออนุญาตการขอเพ่ิมจ านวน

ห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษาในสังกดั ที่เสนอขอเพ่ิมห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และติดตามผลการ

ด าเนินงานห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ของสถานศึกษาในสงักัดที่จัดห้องเรียนพิเศษดังกล่าวสรุป 

และรายงานผู้เกี่ยวข้องตามล าดับ 

 ๗ เพ่ือประชุมชี้แจง ขั้นตอน และแนวทางการด าเนินงานรายงานผลการรับนักเรียนทางเว็บไซต์ ตาม

โปรแกรม สพฐ. ให้แก่ ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรที่รับผิดชอบการรับนกัเรียน การรายงานผลการรับนักเรียนให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจและปฏบิัติตามปฏิทินการรับนักเรียน ตลอดจนรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์เป็น

รายวัน ตามคู่มือด าเนินงานฯ ได้ถูกต้อง เป็นไปตามที่ก าหนดและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ๘ เพ่ือให้การประสานงาน ติดตามและตรวจเยี่ยม ตลอดจนชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน

การรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย ที่ก าหนด 

เป้ำหมำย 

๑ ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบงัคับครบทุกคน 

๒ นักเรียนจบ ชั้น ป.๖ จ านวน ๓,๗๒๗ คน 

ได้รับจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้เข้าเรียนต่อชั้น ม.๑  

ครบทุกคน และได้รับการสง่เสริม สนบัสนุนให้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนบัสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับรายการค่าเล่าเรียน  

หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ท าให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ประสบผลส าเร็จในด้านการด าเนินงานดังนี้ 

๑ ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  

มีคุณภาพและเสมอภาค 

๒ นักเรียนจบ ชั้น ป.๖ เข้าเรียนต่อชั้น ม.๑ ครบทุกคน และได้รับการส่งเสริม สนบัสนนุ 

ให้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคบั 

๓ ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับรายการค่าเล่า 

เรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๙๗ 

โครงกำร   ส่งเสริม สนบัสนนุ กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลชว่ยเหลือ 

และคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ           

เด็กนักเรียน  ได้อนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ตามกรอบแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียนและการแนะแนว  ภายใต้ภารกิจงาน ๔  ด้าน      

ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและชว่ยเหลือนักเรียน ได้แก่   ๑) การพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน        

๒)  การเสริมสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม   ๓) การพัฒนาสง่เสริมความประพฤตินักเรียน ๔) การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิเด็ก ทั้งนี้เพ่ือมุ่งหวังพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความเสมอภาค มีความเท่าเทียมกันสามารถเข้าถึง

บริการทางการศึกษา  และเรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีทักษะชวีิตและภูมคิุ้มกันทางสังคมที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตให้อยูร่อดปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ   ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบัน              

มีความประพฤติที่เหมาะสม  พร้อมทีจ่ะเรียนรู้  ทั้งทางร่างกาย จิตใจ   มีสมรรถนะ และ คุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   

ตลอดจนได้รับการคุ้มครองชว่ยเหลือกรณีที่นักเรียนได้รับผล กระทบจาก  ความรุนแรง  การถูกล่วงละเมิด  

หรือ กรณีฉุกเฉินจากเหตุอ่ืน ๆ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดท า โครงการ

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ข้ึน 

วัตถุประสงค ์

 ๑ เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มทางสังคมทีด่ี และได้รับการดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครอง 

 ๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ แนวทางในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

และคุ้มครองนักเรียน  

 ๓ เพ่ือให้สถานศึกษามคีวามเข้มแข็งในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  

เป้ำหมำย  

 ๑ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน 

 ๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  จ านวน  ๒๔๓  แหง่ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ท าให้นักเรียนมีภูมคิุ้มกันทางสังคมและได้รับการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานดูแลชว่ยเหลือและคุม้ครองนักเรียน, นักจิตวิทยา หรือ 

จิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา สถานศกึษามีความเข้มแข็งในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองนักเรียน     

๙๘ 

และมีผลการด าเนินงานดังนี ้

 ๑.การพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

   - การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

   - การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจแนวทางการด าเนินงาน

ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  นักจิตวิทยา  หรือจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา 

   - เร่งรัดให้สถานศึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านและที่พักนักเรียนเพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือ 

อย่างรอบด้าน 

   - การคัดกรอง ค้นหานักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มทีม่ีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรมยาเสพติด และ

การใช้ยาในทางที่ผิดและให้การดูแลช่วยเหลือ, พัฒนาตามศักยภาพนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒. การสร้างภูมคิุ้มกนัทางสังคม 

   - เร่งรัด ป้องกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 

   - การจัดท าข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มเกี่ยวกบัยาเสพติด,  

 การปรับปรุงข้อมูลในระบบ  NISPA  ระบบ  CATAS  และระบบ  E-Mes   

   - จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมคิุ้มกัน ตามกลุ่มเป้าหมาย 

 หรือค่ายพัฒนาทักษะชวีิต 

 ๓. การพัฒนาสง่เสริมความประพฤตนิักเรียน 

   - ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกนั พร้อมหาแนวทาง และจัดท าแผนแกไ้ขพฤติกรรมนักเรียนที่

ไม่เหมาะสม  โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.)  สนธิก าลังกับหนว่ยงานราชการ

อ่ืน ในพื้นที่  เพ่ือร่วมกันออกตรวจพ้ืนที่เสี่ยง  จุดอับต่าง ๆ  โดยเฉพาะภายนอกสถานศึกษา 

   - จัดท าแผนปฏิบัติงาน และออกตรวจ ติดตาม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน โดยเฉพาะ

ในช่วงเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ ชว่งปดิภาคเรียน หรือช่วงที่มีการสอบต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการนอกสถานศึกษา 

 ๔. การคุม้ครองและพิทักษส์ิทธิเด็ก 

   - จัดท าแผนป้องกัน หรือมาตรการในการคุ้มครองและพิทักษส์ิทธิเด็ก 

   - ออกติดตาม ช่วยเหลือ นักเรียน กรณีประสบเหตุพิเศษ หรือกรณีฉุกเฉิน ตามภารกิจงาน

ของ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและชว่ยเหลือนักเรียน 

   - สร้างเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการท างาน เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา  

ทางสังคม จากเหตุฉุกเฉินหรือกรณีพิเศษ เช่น ถกูล่วงละเมิดได้รับผลกระทบจากความรุนแรง  

 



๙๙ 

โครงกำร   ค่ำยเสริมสร้ำงภมูิคุม้กันทำงสงัคมและทักษะชีวิตใหแ้ก่นักเรียน 

“ปัญหำหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยำวชน” 

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร  มีความตระหนักถึงการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม

และทักษะชวีิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เป็นการป้องกันกลุม่ผู้มโีอกาส  เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

เป็นพื้นฐานของเด็กนักเรียนที่จะเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจ าวัน เช่น ความขัดแย้ง ทะเลาะกนั การตัดสินใจเลือก

ท าสิ่งต่าง ๆ  สามารถรู้คิด รู้ท า และรู้แก้ปัญหาได้  โดยการอบรม ค่ายเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัทางสังคมและทักษะ

ชีวิตให้แก่นักเรียน “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 

จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ข้ึน 

วัตถุประสงค ์

๑  เพ่ือสร้างทักษะชวีิตให้เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาบนพื้นฐานแนวความคิด           

๓ ประการ คือ ส่งเสริม ป้องกัน แกไ้ขหรือรักษาและฟื้นฟู 

๒  เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เด็กที่เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่เด็กที่มีปัญหา

ทางพฤติกรรมให้มีทักษะชีวิตและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติ 

๓  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะส าคัญ คือ ความสามารถ            

ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี 

เป้ำหมำย  

 เป้าหมายผู้เข้าอบรม ๑๐๐ คน  ได้แก ่

             ๑ นักเรียนระดับชั้น ม ๑-๓ ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา                 

๒๐ แห่ง ๆ ละ ๔ คน รวม ๘๐ คน   

              ๒ ครูผู้ดูแลนักเรียนฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๐ แห่ง ๆ 

ละ ๑ คน รวม ๒๐ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 จากการด าเนินตามโครงการค่ายเสริมสร้างภมูิคุม้กันทางสงัคมและทักษะชวีิตให้แก่นักเรียน ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีครูตามเป้าหมายเข้ารับการอบรม ๒๐ คน และนักเรียน ๘๐ คน 

ได้รับการพัฒนาและมีผลการด าเนินงาน ดังนี ้

 ๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการเป็นผู้น าที่ดี ผู้ตามที่ดี ทักษะขบวนการคิด การท างานเป็น

ทีมและอยู่ร่วมกันกบัผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 

๑๐๐ 

๒ ได้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ  

การควบคมุอารมณ์ มีคุณลกัษณะด้านจิตสาธารณะ มีทักษะการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 

๓ ได้รู้จักและเข้าใจตนเอง ตระหนักในคุณค่าตนเอง พัฒนาตนเอง ตัดสินใจอนาคต  

การเรียน การท างานของตนบนพ้ืนฐานประสบการณ์ที่เหมาะสม มคีวามรบัผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร   พัฒนำระบบงำนทะเบียนกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ (ปพ.๓) และกำร

ให้บริกำรข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

ควำมเป็นมำ 

 หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาเป็นหลักฐานที่จัดท าข้ึนโดยสถานศึกษาจัดท าข้ึนไว้หลายชุดเพ่ือ

รายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหนว่ยงานส่วนกลางทราบตามค าสั่งแนวปฏิบัติของกระทรวง ศึกษาธิการที่

เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่ผู้จบ

การศึกษาสามารถมาขอรับบริการเพ่ือคัดลอกขอให้รับรองวุฒิหรือเพ่ือการขอใบแทนเอกสารส าคัญทางการศึกษา

เนื่องจากเป็นข้อมูลาที่มีความส าคัญตอ่องค์กรและต่อบุคคลจึงจ าเป็นที่จะต้องระมัดระวงัการจัดเก็บดูแลให้ข้อมูล

หลักฐานได้รับความปลอดภัยมิให้เกิดการสูญหาย ถูกท าลายหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูไปในทางทุจริตผิด

กฎหมาย 



๑๐๑ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนการ

จัดเก็บเอกสารหลักฐาน การจบการศึกษา (ปพ.๓) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสงักัด 

จ านวน ๒๔๓ แหง่ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจับการศึกษา (ปพ.๓) 

และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการให้บริการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 

วัตถุประสงค ์

 ๑ เพ่ือให้ครูงานทะเบียนโรงเรียน จ านวน ๒๔๓ แห่ง ได้ทราบแนวปฏิบัติการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน

การจบการศึกษา (ปพ.๓) และการใหบ้ริการข้อมูลทางการศึกษา 

 ๒ เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิง และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาแก่ประชาชน สถานศึกษา 

สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานต่าง ๆ 

 ๓ เพ่ือให้งานทะเบียนโรงเรียน มีวความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน

การจบการศึกษา (ปพ.๓) 

เป้ำหมำย  

 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียน ในสงักัด  จ านวน  ๒๔๓ แห่ง ๆ ละ ๑ คน  รวม ๒๔๓ คน 

ผลการด าเนินงาน 

 จากการด าเนินงานตามโครงการฯ  ท าให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหารมีการพัฒนางานให้เป็นระบบ และมคีุณภาพอย่างต่อเนื่องและใหบ้ริการประชาขนได้อย่างรวดเร็วและ

เกิดความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

โครงกำร   คุณธรรมน ำสู่โรงเรยีนปลอดขยะ (Zero waste school) กับกำรปฏิบัติที่ย่ังยืน 

ควำมเป็นมำ 

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/

๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถนุายน ๒๕๖๑ โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐตรี (นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ)เป็น

ประธาน ให้มมีติเห็นชอบกิจกรรมเนื่องในวนัเฉลิมพระชนพรรษาฯ และมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป

ด าเนินการ และกระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยพิธีท าบุญ

ตักบาท ท าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิต

อาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  และพิธีถวายสักการะและพิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล ในการนี้ จังหวัดมุกดาหาร

ได้ก าหนดกิจกรรม “๑๐ กิจกรรม ท าดีเพ่ือพ่อ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวันที ่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากาจังหวัดมุกดาหาร 

ด าเนินกิจกรรม ๑ ใน ๑๐ กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ ในห้วง ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑          

จึงได้จัดโครงการคุณธรรมน าสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)กับการปฏิบัติที่ย่ังยืนขึ้น 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือรณรงค์เสริมสร้าง คุณธรรม จิตส านึกและความรูค้วามเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ 

การคัดแยกขยะ และการน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการให้ความรูใ้นการน าขยะไปก าจัดอย่างถูกวิธี

ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เสริมสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่สถานศึกษา การจดักิจกรรมให้นักเรียน เยาวชน เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีสว่นรว่มของครู และผูบ้ริหารสถานศึกษา ตลอดจน ชุมชน และหนว่ยงานอื่นๆ 

เป้ำหมำย  

     ๑. นักเรียนครู ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน มีการรณรงค์สง่เสริมการมีจิตส านกึรักษ์สิ่งแวดล้อม              

ให้ความส าคัญกับด้านความปลอดภัยต่อสุขอนามัย 

๒. นักเรียนมีความรู้ด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธ ี

 ๓. โรงเรียนมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดปริมาณขยะในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 



๑๐๓ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินงานตามโครงการคุณธรรมน าสู่โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)          

กับการปฏิบัติที่ย่ังยืน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ประสบผลส าเร็จ                 

ด้านการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน คร ูผู้บริหารโรงเรียน มีวินัย รักสิง่แวดล้อมและมีการปรับเปลี่ยน                

พฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงกำร   บูรณำกำรควำมร่วมมือเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ของสถำนศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันพัฒนำระบบและกลไก

กำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ควำมเป็นมำ 

 สพป.มุกดาหาร ได้จัดท าโครงการบูรณาการความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาใน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งส าหรับขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยคัดเลือกเขตพ้ืนที่

การศึกษาที่มีผลการพัฒนาอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  ๔๐ เขตพ้ืนที่โดยมีเงื่อนไขของ

การพัฒนาที่ส าคัญ คือ  ๑. เพ่ือสร้างกลไกและความเข้มแข็งระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาผ่านกลุม่

เครือข่ายความร่วมมือ  ๒.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่มีมีผลสอบ  ๐-net และ NT ต่ า  ๓.เพ่ือมีผลการประเมินรอบ

สาม จาก สมศ.ไม่ผ่านการรับรอง  ๔.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเสี่ยงทั้งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและไม่มีผู้บริหาร 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาตามของกฎกระทรวงด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๑๕๖๑  ซึงประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ให้มีความพร้อมรับการประเมนิคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส าหรับด าเนินการต่อไป  

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 

 ๒. เพ่ือน ารูปแบบบูรณาการความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร           

ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ยั่งยืน 

 ๓ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุ  โดยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

 ๔ เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

 



๑๐๕ 

เป้ำหมำย 

 ๑. โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ๑๐๗ โรงเรียน มีการพัฒนา

ด้านการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ๒. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน  

สามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามศักยภาพและบริบทของ

แต่ละโรงเรียน และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก                  

จาก สมศ. รอบ ๔  

 ๓. โรงเรียนในกลุม่เครือข่ายที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ๑๓๖ โรงเรียนมีการพัฒนา

รูปแบบการบูรณาการความรว่มมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลให้แก่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายให้ได้รับการ

พัฒนาด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ๔. โรงเรียนในกลุม่เครือข่ายมีการรายงานการผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง ๒๔๓ โรงเรียน       

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 

 ๒. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน  

สามารถพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามศักยภาพและ

บริบทของแต่ละโรงเรียน และมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก 

จาก สมศ. รอบ ๔  

 ๓. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑๙ เครือข่าย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร มีกลไกและความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาผ่านกลุ่มเครือข่าย

ความร่วมมือ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

หรือ PLC มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลให้แก่โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายให้ได้รับการพัฒนาด้านการประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 ๔. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง ๒๔๓ โรงเรียน         

มีการรายงานการผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

๑๐๖ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

 ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ แนวทางการประเมินและการประกัน

คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับบุคลากรในสังกัด  

 ๒ ศึกษานิเทศก์ และบคุลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและรว่มกันนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร   กำรประชุมสมัมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน  จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน ปัจจุบันสถานศึกษาในสงักัดได้

ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบาย  กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการบริหารจัดการ นั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ  

บุคลากร  ชุมชน  นักเรียน ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน  และขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษา 

บรรลุเป้าประสงค ์ตามพันธกิจที่ก าหนดของสถานศึกษาในสงักัด ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   



๑๐๗ 

 วัตถุประสงค ์

    ๑. เพ่ือให้โรงเรียนได้รับทราบและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  จุดเน้น  กลยุทธ์               

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     

    ๒. เพ่ือติดตาม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    ๓. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแกผู่้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด 

    ๔. เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ใน  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

    ๕. เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานมากย่ิงขึ้น  

    ๖. เพ่ือรับทราบความเคลื่อนไหว ความรู้  ระเบียบกฎหมาย ที่ควรทราบและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 

เป้ำหมำย 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด  จ านวน ๒๔๓ คน 

 บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มุกดาหาร จ านวน   ๗๒ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ  เพ่ือน าไปปรับ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น  

๒. ผู้บริหารและครู  สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นไปตามนโยบาย  จุดเน้น และสนองตอบ

ต่อ 

กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. ผู้บริหารและคร ูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน  

๔. ผู้บริหารและครสูามารถน าผลการด าเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

การปฏิบัติงานให้มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

๕.ผูบ้ริหาร  ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากข้ึน 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ      

 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มุกดาหาร พร้อมกันซึ่งมี

จ านวนมาก ท าให้เห็นปัญหาว่าการท างานในบทบาททีแ่ตกต่างกัน การประชุมในคราวเดียวกันท าให้ต้องใช้

เวลาในการประชุมมาก .ควรจัดการประชุมเป็นกลุม่ย่อย แลว้น าปัญหาอุปสรรคของกลุ่มย่อมมาน าเสนอในการ

ประชุมภาพรวม 

 

 

 

๑๐๘ 

โครงกำร   กำรจัดงำนวันครู ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

ครูเป็นหัวใจของความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพควบคมุ   

ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมคีุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ใน

พระราชบัญญัติสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดงานวันครูได้จัดข้ึนครั้งแรกในป ีพ.ศ. 

๒๕๐๐ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความส าคญัของครูและวิชาชีพครูในฐานะเป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพ่ือ

ประโยชน์ของชาติและประชาชน ร าลกึถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมเพ่ือความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือประโยชน์ของครูและการศึกษาของชาต ิ

วัตถุประสงค ์

    ๑. เพ่ือยกย่อง  เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพคร ู

     ๒. เพ่ือร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   

     ๓. เพ่ือส่งเสริมความรว่มมือ ความสามัคคแีละความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชน

ในการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ   

เป้ำหมำย  

 ผู้ประกอบวิชาชีพคร ู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด

มุกดาหารร่วมกิจกรรมวันครู ประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน  ๑,๐๐๐ คน  

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ๑.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีขวัญ ก าลังใจ และความภาคภูมิใจ  

 ๒.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูมคีวามสามัคคีและความเข้าใจอันดีกับประชาชนในการพัฒนาด้านการศึกษา

ของชาติ   

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

๑.สถานที่จัดงานคับแคบ ไม่พอเพียงกับจ านวนผู้ร่วมงาน ควรจัดหาสถานที่เอกชนที่มีพ้ืนที่สามารถ

รองรับครูที่มาร่วมงานได้ ไมน่้อยกวา่จ านวนครูในสงักัด 

       ๒.วางแผนในเร่ืองของการวางระบบอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและรับเกียรติบัตร. 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

โครงกำร   พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

ควำมเป็นมำ 

สืบเนื่องจากระบบการสื่อสารประชาสมัพันธ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กรยงัไมค่รอบคลมุและมี

ประสิทธภิาพเท่าที่ควรประกอบกับสพป.มุกดาหารได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาจอ แอลซีดี เพ่ือใช้ใน

การเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้การประสานงานและการประชาสมัพันธ์ภายนอกและภายในหนว่ยงานเกิด

ประสิทธภิาพ จึงจัดท าโครงการติดต้ังระบบตู้โทรศัพท์สาขาและการเชื่อมโยงระบบภาพและเสียงผ่านจอแอลซีด ี

ให้ครอบคลมุทุกห้อง เพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธภิาพให้มากย่ิงขึ้น  

วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือเป็นกลไกให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้รับความรู้ ความเข้าใจรวมทั้งรับทราบ 

ความเคลื่อนไหวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒. เพ่ือให้บุคลากรได้มีแนวคิดด้านกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกลุ่มงานและ 

เห็นถึงความส าคัญของภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

          ๓.เพ่ือให้การประสานงานและการประชาสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

เป้ำหมำย 

ผู้มาติดต่อราชการ  ครู และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานราชการอ่ืน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้รับความรู้ ความเข้าใจรวมทัง้รับทราบความเคลื่อนไหว 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

          ๒.การประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป กลุม่งานในหนว่ยงานและ

บุคลากร เกิดความเข้าใจอันดีอันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ รว่มแรง ร่วมใจ ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๐ 

โครงกำร  พัฒนำปรับปรงุภูมิทัศน์และพัฒนำอำคำรสถำนท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำมุกดำหำร 

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู  

ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการในสงักัด   เป็นศูนย์ประสานงานกบัสถานศึกษา  ทัง้รัฐและโรงเรียนเอกชน  

จ านวน ๒๕๓ โรงเรียน รวมทั้งหนว่ยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  และตั้งอยู่ในบริเวณ

ศูนย์ราชการ  ในแต่ละวันมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจ านวนมากมาย  เพ่ือให้ผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มองด้วยความชื่นชม  และ  พึงพอใจ ในภาพลักษณ์และการ

บริการ  ซึ่งเป็นการประชาสมัพันธ์หนว่ยงานอีกวิธีหนึง่ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้  ขึ้น  

วัตถุประสงค ์

     ๑.เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าท างาน 

      ๒.เพื่อเพิ่มมาตรฐานให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหารในการรองรับผู้มาติดต่อราชการ 

     ๓.เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับความสะดวกสบาย 

เป้ำหมำย   

    ปรับปรุงสวนหย่อม  จัดหา ผ้าคลมุโต๊ะ เก้าอ้ี ห้องประชุม 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ผู้มาติดต่อราชการ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานบุคคลและกลุม่ต่าง ๆมากข้ึน ห้องประชมุมี

ความสวยงาม ท าให้เกิดภาพลักษณ์ และมีมาตรฐานที่ดีต่อ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

       ผู้ใช้ห้องประชุม/อุปกรณ์ ไมส่นใจในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องประชุม/และอุปกรณ์  ร่วมกัน 

 ปลูกจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของร่วมกันของวัสดุ /อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของ ส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

โครงกำร  จัดนิทรรศกำรงำนกำชำดและงำนของดีจังหวัดมุกดำหำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำมุกดำหำร 

ควำมเป็นมำ  ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ก าหนดจัดงานกาชาดและงานของดี ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี 

๒๕๖๑ ข้ึนในระหว่างวันที ่๗–๑๕ มกราคม ๒๕๖๑  รวม ๙ วัน ๙ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

มุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและประชาชนทัว่ไปได้

รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทัง้เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิน่ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ตลอดจน

เพ่ือเป็นการหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุดาหาร ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การช่วยเหลือสังคม

และผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับความรู้ ความบนัเทิง และกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย  และได้มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงาน

ของส่วนราชการโดยได้แต่งตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดร้านนิทรรศการร่วมกับ

โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นการร่วมมอืในการจัดงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดท าโครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร 

๒. เพ่ือให้โอกาสสถานศึกษาที่มีผลงาน นวัตกรรมของนักเรียน ได้แสดงแกป่ระชาชนทั่วไป              

และห้างร้าน บริษัท เอกชนและสว่นราชการอ่ืนๆ ได้รับทราบถึงคุณภาพแลผลการจัดการศึกษาในเชิงประจักษ์                    

          ๓. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

ผลกำรด ำเนิน 

๑. ครูและนักเรียนที่ได้น านวัตกรรมมาแสดง ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการที่มา 

ร่วมงาน สังเกตจากการจ าหน่ายผลงานของครู นักเรียน และได้เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ให้ผู้เข้ารับชมและซื้อ

นวัตกรรม  ของนักเรียนที่น ามาแสดง เป็นอย่างดีเยี่ยม 

๒. ผู้บริหารและครู มีขวัญและก าลังใจในการเรียนการสอน ตามนโยบายลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้  

๓. ผู้บริหารและครสูามารถน าผลการด าเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพ่ือการพัฒนา 

               ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

๑๑๒ 

โครงกำร  กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำร สพป.มุกดำหำร เพ่ือขับเคลื่อนกำรปฎิรูป

กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำค  

ควำมเป็นมำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหารเป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน  จ านวน ๒๔๓ โรงเรียน ปัจจุบันสถานศึกษาในสงักัดได้

ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบาย  กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ในการบริหารจัดการ นั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ไม่ว่าจะเป็น งบประมาณ  

บุคลากร  ชุมชน  นักเรียน  ฯลฯ  ดงันั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนบัสนนุ  และขับเคลื่อนให้การบริหารจัด

การศึกษาบรรลุเป้าประสงค ์ตามพันธกิจที่ก าหนดของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์  

   ๑เพ่ือให้โรงเรียนได้รับทราบและซักซอ้มความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  จุดเน้น  กลยุทธ์ ของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     

๒.เพ่ือติดตาม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    ๓.เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสงักัด 

     ๔.เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ใน  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

     ๕.เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษามคีวามกระตือรือร้นในการท างานมากย่ิงขึ้น  

   เป้ำหมำย 

  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๓๒๒ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ  เพ่ือน าไป 

ปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น  

๒. ผู้บริหารและครู  สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นไปตามนโยบาย  จุดเน้น และสนองตอบ

ต่อ 

กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ชาติ 

๓. ผู้บริหารและคร ูมีขวัญและก าลังใจในการท างาน  

๔. ผู้บริหารและครสูามารถน าผลการด าเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง 

การปฏิบัติงานให้มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้น 

           ๕.ผู้บริหาร  ครูมีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากข้ึน 

 



๑๑๓ 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

      ๑.การจัดประชมุผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน สพป.มุกดาหารพร้อมกันซึ่งมีจ านวน

มาก ท าให้เห็นปัญหาว่าการท างานในบทบาททีแ่ตกต่างกัน การประชมุในคราวเดียวกันท าให้ต้องใช้เวลาใน

การประชุมมาก  ควรจัดการประชุมเป็นกลุ่มย่อย แล้วน าปัญหาอุปสรรคของกลุ่มย่อมมาน าเสนอในการประชุม

ภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร  เพ่ิมประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำน ตำมตวัชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  

ควำมเป็นมำ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วน 

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว

ข้างต้น  โดยมีกรอบการประเมิน ๕ องค์ประกอบเพ่ือพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติราชการที่จะสนองต่อ

องค์ประกอบที่ที่ ๔  โดยการน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : 

Area Management Support System) ซึ่งเป็นระบบที่ชว่ยในการบรหิารจัดการงานในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประกอบด้วย ด้านอ านวยการ ด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร และด้านวิชาการ ลักษณะการท างานของ

ระบบจะด าเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ Online และ   Real Time  มาเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

และสนองต่อตัวชีว้ัดที่ ๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

๑๑๔ 

วัตถุประสงค ์

     ๑. เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่ ได้ศึกษาและเรียนรู้ระบบสนับสนนุการบริหาร

จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System)            

จากหน่วยงานที่มีผลการด าเนินที่เป็นเลิศและใช้เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

    ๒. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท างานที่มีประสิทธภิาพ 

    ๓. เพ่ือน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : Area 

Management Support System) มาใช้ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เป้ำหมำย 

 ๑. ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  รอง ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทุกคน  

และผู้อ านวยการกลุม่ทุกกลุม่ 

๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ  กลุม่นโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทุกคน  

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ จ านวน ๒ คน  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบคุคล  ๔ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งได้จากการเรียนรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการลงมือ

ปฏิบัติจริง 

๒.ผลการประเมินประสทิธภิาพการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการติดตามผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

๓.บุคลากรเกิดการเรียนรู้และต่อยอดแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 

๔.มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามรถด้านการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานการบริหารส านักงาน 

       ๒.จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องการใช้ระบบการปฎบิัติงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน 

๓.ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบคุลกรผู้รับผิดชอบในงานสนบัสนนุการบริหารจัดการให้มีความรูแ้ละก้าวทัน

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

โครงกำร  เพ่ิมประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือสนองยุทธศำสตร์ชำติ  

ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขบัเคลื่อนการศึกษาระดับ

จังหวัด ที่สนองต่อนโยบาย ตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารแบบมีสว่นร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เพ่ือสร้าง

รวบรวม และน ามาประมวลผล เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ รว่มใจ ในการท างาน          

และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจรวมทั้งทราบแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์

ชาติ การด าเนินงานของ สพฐ.และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัต ิ

     ๒.เพ่ือให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารจัดการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม วัฒนธรรมและค่านิยม สร้างขวัญ ก าลังใจ และความสามัคคแีก่บคุลากร 

    ๓.เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 

เป้ำหมำย     

เชิงปริมาณบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหารจ านวน  ๘๐  คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑.เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซึ่งได้จากการเรียนรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้               

และการลงมือปฏิบัติจริง 

๒.ผลการประเมินประสทิธภิาพการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการติดตามผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 

๓.บุคลากรเกิดการเรียนรู้และต่อยอดแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 

๔.บุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใ์นการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการและกลยุทธ์ของ สพฐ.ได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธภิาพ 

 

 

 

 

 

๑๑๖ 

๑๒. ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

      ๑. การด าเนินโครงการอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้บคุลากรบางกลุ่มมีภาระงานเร่งด่วนไม่สามารถ

เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ 

      ๒. การประสานงานเร่ืองที่พักไม่สามรถยืนยันได ้เนื่องจากบุคลากรไม่ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม            

ไปแลว้ยกเลิก/ยืนยันไมไ่ปร่วมแลว้ขอไปร่วม  ท าให้ที่พักไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

      ๓. ควรจัดกิจกรรมในชว่งกลางปีงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามรถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำร  ประชุมเชิงปฏบิัติกำรควบคุมพัสดุของสถำนศึกษำ 

ควำมเป็นมำ  

ด้วยมีปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ                 

และสินทรัพย์จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

ทุกฉบับ เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทัง้ค าสั่งมอบอ านาจที่

เกี่ยวข้อง  สถานศึกษาในสังกัดซึ่งเปน็หน่วยงานย่อยของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าเป็นจะต้อง

ไปรับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางใหม ่

 

 

 



๑๑๗ 

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการควบคุมและบริหารพัสดุในสถานศึกษา  ตลอดจนรู้จัก 

ข้ันตอนและวิธีการในการควบคมุบริหารพัสดุในสถานศึกษา 

เป้ำหมำย   

ประชุมเชิงปฎิบัติการให้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ 

ควบคุมและบริหารพัสดุ ของสถานศึกษา โรงเรียน ละ  ๑  คน ทั้งสิน้  ๒๔๓  คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 

   ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจต่อการควบคุมพัสดุในสถานศึกษามากข้ึน เห็นไดจ้ากการ 

ประเมินผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม มีความเข้าในในระดับ ปานกลาง และ หลังประชุมมคีวาม

เข้าใจในระดับมาก 

ปัญหำและข้อเสนอแนะ 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ควรให้มีการประชุมฯ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

ของผู้รับมอบหมายงานพัสดุ เป็นประจ าทุกปี และ ให้มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นคู่มือของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๘ 

โครงกำร  ตรวจสอบภำยในระดับสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึง่ภายใต้กรอบงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ที่ปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการส่งสญัญาณเตือนว่าการกระท าใดที่จะเกิด

ความเสี่ยง อันอาจจะท าให้การปฏิบัตงิานของหน่วยงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งก าหนดให้มีการสง่เสริมการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด ซึ่งการตรวจสอบภายในจะเข้ามาช่วยตรวจสอบระบบงาน

ว่ามีการควบคุมภายในเพียงพอหรือไม่เพียงใด สอบทาน ทบทวนความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของเอกสาร

หลักฐานทางการเงิน รวมทั้งเพ่ือป้องปรามการทุจริต ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดข้ึนเก่ียวกับการปฏิบัติงานทาง

การเงิน จึงเห็นสมควรจัดให้มีการตรวจสอบภายในใหแ้ก่โรงเรียนในสังกดั 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้โรงเรียนได้รับการตรวจสอบภายใน 

๒. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานการเงินและพัสดแุก่โรงเรียนในสังกัด 

เป้ำหมำย  

    โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย ๕๐ โรงเรียน ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปรับปรุงระบบปฏบิัติงาน

การเงินและพัสด ุ

ผลกำรด ำเนินงำน 

      สถานศึกษา จ านวน ๕๐ โรงเรียน ที่เป็นหน่วยรับตรวจ ได้รับการตรวจสอบ ตามเกณฑ์            

ทีห่น่วยตรวจสอบภายใน  สพฐ.ก าหนด พร้อมสามารถรายงานผลการตรวจสอบ ให้ สพฐ.ภายในระยะเวลา

ก าหนด   

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

       ๑.ระยะเวลาที่ตรวจสอบสถานศึกษา มกีารปรับเปลี่ยนเป็นบางครั้ง เนื่องจาก สถานศึกษา ติดภารกิจ 

ท าให้มีการเลื่อน ปรับเปลี่ยน ไม่ ตรงตามปฏิทินก าหนด 

       ๒.ควรมีการตรวจสอบภายใน แบบ บูรณาการ กับกลุ่มหรือ กลุม่งานอ่ืนๆ ใน สพป.มุกดาหาร             

ที่จะด าเนินการตรวจเยี่ยม สถานศึกษา   

 
 

 

 

 

 



๑๑๙ 

โครงกำร  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๑ 

ควำมเป็นมำ 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ๒๕๖๒ งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา

ในสังกัด และรายงานข้อมูลการเงินดา้นการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบญัชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน)             

สพป.มุกดาหาร จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือจัดตั้งงบประมาณตรงตามความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลนของสถานศึกษา 

          ๒. เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ โปร่งใส คุ้มค่า 

          ๓. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

          ๔. เพ่ือให้สถานศึกษามาสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง 

          ๕. เพ่ือก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา              

ให้เป็นไปตามระยะเวลา และป้องกันปญัหาที่อาจจะเกิดข้ึน 

เป้ำหมำย 

 ๑.โรงเรียนในสังกัด ได้รับการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๘๐ 

 ๒.โรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา                                

(ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ สอดคล้องกับความ

ต้องการ จ าเป็น และความขาดแคลน เป็นไปตามแนวทาง กฎเกณฑ์มาตรฐาน และกรอบวงเงนิ ที่ได้รบัจัดสรร 

ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณ และด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและ

สิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูลแผนความต้องงบลงทุนค่าที่ดนิ

และสิ่งก่อสร้างในระยะ ๓ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณ 

     ๒. สถานศึกษาในสงักัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  รายการ

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น และความขาดแคลน ด้วยความโปร่งใส 

คุ้มค่า และมีประสิทธภิาพ ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

     ๓. สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รบัความเสียหายกรณีประสบภัยธรรมชาติ ได้รับความช่วยเหลือ และอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้กับสูส่ภาพเดิม 

 

๑๒๐ 

 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็ว จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ ๘๐ ของสถานศึกษาที่ประสบภัยธรรมชาติ 

    ๔. บุคลกรผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชกีารศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน) ในสงักัดทุกแห่ง ได้รับการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ สามารถรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถว้น 

สมบูรณ์ และทนัเวลาที่ก าหนด และสอดคล้องแผนเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

ผลงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีคะแนน ITA ปี ๒๕๖๑ ( ๗๔.๑๙ ) 

 

ผลกำรประเมินสว่นรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรปฏิบตัิรำชกำร 

 (KRS : KPI Report System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก 

 เท่ากับ ๔.๒๕๕๖๒ ระดับมาตรฐาน 

 

กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

(Mukdahan Education Service Area Office: Mukdahan TV Channel) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จัดท ารายการ “เที่ยงพฤหัส นัดพบครู             

สพป.มุกดาหาร” ออกอากาศทุกวันพอังคาร เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ผา่นช่องทางยูทูบ 

http://gg.gg/mukdahan-tv  หรือ สแกนควิอาร์โค้ด  เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน             

และประชาชนทัว่ไป ได้รับทราบความเคลื่อนไหวเก่ียวกบัข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา และมีความรู้เท่าทัน            

ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒๒ 

ผลงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านแก้ง ๒  อ าเภอดอนตาล ได้ร่วมแข่งขันเครื่องบนิกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย              

ครั้งที่ ๑๕ ที่อิมแพคเมืองทองธานี จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสมาคมเครื่องบิน

กระดาษ  เพ่ือหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญ่ีปุ่น ในป ี๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า                

เด็กชายชนิตร ปาโกวงค์  ได้รับรางวลัชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี สถิติเฉลี่ยในรอบชิงชนะเลิศ ๑๕.๓๐ วินาท ี

    

โรงเรียนบา้นนาหลกั  อ าเภอดงหลวง  มีวธีิการปฏบิติัท่ีเป็นเลิศ 

(Best Practice) ในการจดัการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  สามารถรบัชมผ่าน  

www.youtube.com  คน้หา 

"DLTV มิตรภาพขา้มขอบฟ้า" โรงเรียนบา้นนาหลกั สพป.มุกดาหาร 

 

ส่วนที ่๔  ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ปัญหำอุปสรรค 

   *ขาดแคลนบุคลากรครูในบางสาขาวิชา 

   *ศักยภาพของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกัน และขาดความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์                   

             และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

   *สถานที่ใชใ้นการอบรม/สัมมนาไม่เหมาะสมกบัจ านวนผู้เข้ารับการบริการ 

  ข้อเสนอแนะ 

   *สร้างเครื่องมือนิเทศให้ตรงกับวัตถุประสงค ์

   *ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการด าเนินโครงการ 

   *ควรมีระบบนิเทศ ติดตามต่อเนื่องที่เน้นถึงกระบวนการเรียนการสอน 

   *จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการ 

http://gg.gg/mukdahan-tv%20%20หรือ
http://www.youtube.com/


๑๒๓ 

แนวทำงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์                
ตามหลักสูตร  
 3.พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ               
ที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์   
 4.ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สู่ความเป็นมืออาชีพ   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน             
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

Mukdahan Primary Educational Service Area Office 
เลขที่   ๑๗    ถนนวิวิธสุรการ   อ าเภอ เมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

รหัสไปรษณีย์  ๔๙๐๐๐   โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ โทรสาร  ๐-๔๒๖๑-๓๐๔๐                                        

Website  http://www.mukdahan.org/ 
 

ท่ี    หมำยเลขโทรศัพท์กลุ่มงำน   หมำยเลขภำยใน 

๑    หน้ำห้อง ผอ.สพป.มุกดำหำร   ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๒๐ 

๒    กลุ่มอ ำนวยกำร    ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๓ 

๓    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๘ 

๔    กลุ่มนโยบำยและแผน    ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕ 

๕    กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๑ 

๖    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๒ 

๗    กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๒๕ 

 

รำยช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหำร  

ท่ี ชื่อ – สกุล   ต ำแหน่ง    หมำยเลขโทรศัพท์ 

๑ นายมารุต  อุปนิสากร  ผอ.สพป.มุกดาหาร   ๐๘๕-๒๐๔-๑๓๑๓ 

๒ นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ๐๘-๓๑๔๔-๘๓๔๘ 

๓ นายณรงค์  โลห์ค า  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ๐๘-๕๐๑๔-๓๗๓๓ 

๔ นายประภาส ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ๐๙-๖๙๖๙-๗๖๙๙ 

๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร  ๐๘-๗๒๕๗-๘๑๔๘ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mukdahan.org/


 

รำยช่ือและเบอร์โทรศัพท์ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

ท่ี ชื่อ – สกุล   ต ำแหน่ง    หมำยเลขโทรศัพท์ 

๑ นางสุพัตรา  พรมรักษา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ๐๘๖-๙๑๐-๕๕๘๕ 

๒ นายอภัย ปริปุรณะ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ๐๘๙-๗๑๐-๐๗๔๖ 

๓. นางวิหาญ พละพร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ๐๘๑-๓๘๙-๕๔๐๐ 

๔ นางนีรนาท  ห้วยทราย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ๐๙๙-๖๔๖-๓๕๙๒ 

๕ นางนวลออง  ประยงค์หอม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๐๘๙-๗๐๙-๑๒๑๑ 

๖ นายสายันต์ ผาดโผน  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ ๐๘-๑๕๗๔-๔๔๖๕ 

๗ นายประสพสุข จันเต็ม  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ๐๘-๙๘๖๒-๙๘๗๒ 

 

 

 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  

 ๑.นายมารุต  อุปนิสากร  ประธานคณะกรรมการ 

 ๒.นายสโมสอน  หนองสูง  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 

 ๓.นางนธิินาถ  กิตติเงิน  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 

 ๔.นายอดุลย์  ลมงาม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

 ๕.นายชัยณรงค์  ฤทธวิงค ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๖.นายกานต์  นักล า   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

 ๗.นายปิโย  ลสุุข   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

 ๘.นายวิทยา  วังคะฮาต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๙.นางวิหาญ  พละพร  กรรมการและเลขานุการ 

  

 

 

 

รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

ค าสายทองวิทยา แก้วมุกดา นายหัสดร  สุดชา ๐๘๐-๔๖๐๔๗๙๓ 

บ้านกุดโง้ง แก้วมุกดา นายพีระพงษ์  เผ่าภูไทย ๐๘๘-๕๔๘๒๑๐๐ 

บ้านดานค า แก้วมุกดา นายพงษ์ชัย  วรชิน (รก) ๐๘๓-๒๘๓๘๓๒๘ 

นาค าน้อยวิทยา แก้วมุกดา ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิ์กล้า ขุนทวี ๐๘๐-๔๑๕๙๕๒๔ 

เมืองใหม่ แก้วมุกดา นายกิตติพล  โคตรสุโพธิ์ ๐๘๑-๙๖๕๖๐๒๓ 

บ้านศูนย์ไหม แก้วมุกดา นายประสาน  จันทร์เผือก ๐๘๖-๒๒๑๐๖๒๑ 

บ้านนาโปน้อย แก้วมุกดา นายอังกูร  อ้วนพรหมมา ๐๙๕-๖๑๔๑๒๘๙ 

มุกดาลัย แก้วมุกดา นายชาติชาย  ก่อคุณ ๐๘๔-๓๓๕๖๙๐๓ 

บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ แก้วมุกดา นายประดิน อินไชยา ๐๘๓-๑๕๐๗๖๖๓ 

อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดา นายศุภศิษฐ์  อินทรวิเศษ ๐๘๑-๗๓๙๔๓๘๔ 

ชุมชนศรีบุญเรือง แก้วมุกดา นายวิเศษ   ปรีประสาท ๐๘๙-๒๗๗๑๓๗๐ 

บ้านบุ่งอุทัย แก้วมุกดา นายรวมมิตร  พันธ์มุก ๐๘๑-๕๑๓๕๔๗๒ 

ส้มป่อย”รอดนุกูล” แก้วมุกดา นายประยูร  บุญประสพ ๐๘๘-๓๕๙๗๖๗๕ 

บ้านท่าไค้ แก้วมุกดา นายสุนทร  ไชยพันธ์ ๐๘๑-๗๙๙๕๗๖๙ 

บ้านโนนศรี แก้วมุกดา นางเอมอร  ภูแด่น ๐๘๙-๒๗๔๔๖๙๓ 

ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา ค าอาฮวน ดงเย็น นายรณชัย  ปัญญาพ่อ ๐๘๑-๑๑๘๔๓๖๕ 

บ้านค าเขือง ค าอาฮวน ดงเย็น นายสมจิตร  แสนค า ๐๖๒-๑๕๒๒๑๐๒ 

บ้านค าเม็ก ค าอาฮวน ดงเย็น นางสาวกานดา  ดาราพันธ์ ๐๘๐-๓๑๗๔๘๑๙ 

บ้านโค้งส าราญ ค าอาฮวน ดงเย็น นายบุญยก  สุวรรณพันธ์ (รก) ๐๘๙-๒๗๔๗๒๔๕ 

บ้านดงมัน ค าอาฮวน ดงเย็น นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิ (รก) ๐๘๕-๗๕๔๗๘๔๓ 

บ้านโนนสะอาดราษฎร์บ ารุง ค าอาฮวน ดงเย็น นายกาจณ์ณัท กิ่งเกษบุญเย่ียม ๐๘๑-๕๔๖๗๔๐๙ 

บ้านพรานอ้น ค าอาฮวน ดงเย็น นายพศิณศักด์ิ กลางประพันธ์ ๐๘๖-๖๓๔๒๘๕๓ 

บ้านเหล่าคราม ค าอาฮวน ดงเย็น นายพิเชษฐ์  มหาวงศ์ ๐๙๕-๖๐๙๒๓๘๖ 

บ้านเหมืองบ่า ค าอาฮวน ดงเย็น นางวชิราภรณ์  ปรีประสาท (รก) ๐๘๔-๙๘๑๕๗๘๓ 

บ้านดงเย็น ค าอาฮวน ดงเย็น นายสุดสาคร  ศรีลาศักด์ิ ๐๘๒-๘๕๙๕๗๙๓ 

บ้านค าบง๒ ค าอาฮวน ดงเย็น นางสุภาพร  กุลสิงห์ (รก) ๐๘๑-๐๔๙๙๕๖๙ 

บ้านโคกขามเลียน ค าอาฮวน ดงเย็น นายประกอบ มีธรรม ๐๘๑-๗๒๙๔๓๗๒ 



รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

นราธิป-พร้อยสุพินบ้านโคกตะแบง ค าอาฮวน ดงเย็น นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร์ ๐๘๗-๒๒๔๐๕๐๗ 

บ้านป่งโพน ค าอาฮวน ดงเย็น ว่าท่ี ร.อ. อมรรัตน์ ศรีขันธ์ ๐๙๓-๖๒๘๕๘๙๗ 

บ้านโพนสวาง ค าอาฮวน ดงเย็น นายยุทธศาสตร์  เมืองโคตร ๐๘๓-๓๔๙๗๙๑๗ 

บ้านสามขัว ค าอาฮวน ดงเย็น นายสมมัคร  ผลสว่าง ๐๘๔-๔๒๘๒๑๓๕ 

บ้านหนองแคนนาจาน ค าอาฮวน ดงเย็น นายโอนัด  เพชราเวช ๐๘๑-๘๗๒๙๙๕๐ 

บ้านสามขามิตรภาพท่ี๓ สะพานมิตรภาพ นายปรัชญา  มานะวงศ์ ๐๘๗-๙๔๔๑๖๙๗ 

บ้านแก้งโนนค าประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ นายสมถิ่น  โทจันทร์ ๐๘๙-๘๖๑๗๓๘๘ 

บ้านค าป่าหลาย สะพานมิตรภาพ นายอรรณพ โพธิ์ศรี ๐๘๗-๘๑๔๖๕๔๙ 

บ้านนาค าน้อย๒ สะพานมิตรภาพ นายอุดร  สมสอน (รก) ๐๘๗-๔๓๖๐๖๔๖ 

บ้านนาตะแบง๑ สะพานมิตรภาพ นายประกาศ  สว่างวงษ์ ๐๘๑-๙๗๔๐๕๕๖ 

บ้านนาสองห้อง สะพานมิตรภาพ นางโสพล  ใจม่ัน (รก) ๐๘๗-๒๑๕๖๕๐๒ 

บ้านนาเสือหลายหนองยอ สะพานมิตรภาพ นายทินกร  จันทร์โคตร ๐๘๙-๖๒๓๙๐๔๓ 

บ้านค าผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ นายอดุลย์  ลมงาม ๐๘๒-๘๕๙๕๗๙๓ 

บ้านดอนม่วย สะพานมิตรภาพ นางปภาวรินทร์ วงศ์ปิยะหิรัญ ๐๙๘-๓๙๘๗๘๕๖ 

บ้านหนองแอก สะพานมิตรภาพ นายปริญญา บุญล้อม ๐๘๑-๓๘๙๕๘๒๗ 

ชุมชนบางทรายใหญ่ สะพานมิตรภาพ นางนิภาพร  อุปนิ ๐๘๔-๘๘๐๑๙๓๙ 

บ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ นายสมบัติ  นาจาน ๐๙๓-๔๙๕๖๗๑๖ 

บ้านป่งเปือย ไตรมิตรนวพัฒน์ นายบันลือ  มิระสิงห์ ๐๘๘-๔๗๑๓๐๒๑ 

บ้านนาโด่ ไตรมิตรนวพัฒน์ นางปาริชาติ  ทับทอง ๐๘๙-๙๔๐๕๖๐๙ 

แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ไตรมิตรนวพัฒน์ นายประสาทชัย  แสนนา ๐๘๔-๗๘๘๙๒๘๓ 

ชุมชนนาโสก ไตรมิตรนวพัฒน์ นายประชาน  แสนสุข ๐๘๑-๒๖๑๙๙๗๙ 

บ้านหนองน้ าเต้า ไตรมิตรนวพัฒน์ นายศิลป์ประสงค์  บุญพิทักษ์เศรษฐ์ (รก) ๐๘๑-๙๖๕๓๕๖๒ 

บ้านนาหัวภู ไตรมิตรนวพัฒน์ นางเยาวลักษณ์  สะภา ๐๙๑-๑๑๖๙๔๐๒ 

บ้านเหล่าป่าเป้ด ไตรมิตรนวพัฒน์ นายประศักด์ิชัย ปู่ทา ๐๘๐-๐๑๐๗๐๘๔ 

บ้านนาถ่อน ไตรมิตรนวพัฒน์ นายจิรวัฒน์  ทะเสนฮด ๐๙๔-๒๙๑๙๐๙๖ 

บ้านนาโสกน้อย ไตรมิตรนวพัฒน์ นางกนกวลี  สุภาพันธ์ (รก) ๐๘๖-๒๒๗๔๓๖๙ 

ชุมชนโพนทราย ไตรมิตรนวพัฒน์ นายโอวาท  สุเลิศ ๐๘๑-๗๐๘๓๗๘๑ 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

บ้านม่วงหัก ไตรมิตรนวพัฒน์ นายวสันต์  ปัญญาบุตร ๐๙๖-๐๔๗๘๕๐๔ 

บ้านหนองหญ้าไซย์ ไตรมิตรนวพัฒน์ นายสมประดิษฐ์  ไตรยวงค์ ๐๙๘-๔๗๐๖๗๗๗ 

บ้านค าฮีเบญจวิทย์ ไตรมิตรนวพัฒน์ นายภูวดล  พลอยพันธ์ ๐๘๑-๙๖๕๖๖๖๘ 

บ้านแก่นเต่า ไตรมิตรนวพัฒน์ ว่าท่ีร้อยตรีชินชาติ  ชูค าสัตย์ ๐๘๘-๔๗๐๒๔๕๓ 

บ้านกุดแข้ ไตรมิตรนวพัฒน์ นายวิพัฒน์  บัวชู ๐๘๗-๔๙๐๓๙๐๕ 

บ้านกุดแข้ใต้ ไตรมิตรนวพัฒน์ นายเชาวลิต  แสงเดือน ๐๘๔-๙๕๕๓๒๖๓ 

บ้านดงยางนันทวัน ไตรมิตรนวพัฒน์ นายวิเชียร  สุขส าราญ ๐๘๔-๕๙๐๖๙๘๗ 

บ้านค าผึ้ง เมืองน้ าทิพย์ นางเจนจิรา  ธ.น.อ้วน (รก) ๐๘๙-๗๑๕๔๖๗๘ 

บ้านจอมมณีใต้ เมืองน้ าทิพย์ นายกิตติชัย ไขขุนทด (รก) ๐๘๒-๑๔๓๐๙๕๙ 

ไตรมิตรวิทยาคม เมืองน้ าทิพย์ นายอาทิตย์  ทองรอบ ๐๙๑-๔๑๘๓๘๖๓ 

บ้านโนนตูม เมืองน้ าทิพย์ นางดวงจันทร์  วังคะฮาต (รก) ๐๖๔-๖๗๑๙๖๑๒ 

บ้านผึ่งแดด เมืองน้ าทิพย์ นางเถาวัลย์ พึ่งเจียม (รก) ๐๘๑-๗๐๕๒๓๑๒ 

บ้านหนองไผ่ เมืองน้ าทิพย์ นางไพรัช  สุพร (รก) ๐๘๔-๙๕๓๓๙๙๑ 

บ้านนาดี๒ เมืองน้ าทิพย์ นายกี้  พรหมวงค์ ๐๘๔-๕๑๕๖๐๒๘ 

บ้านสงเปือยเหนือ เมืองน้ าทิพย์ นายเพ็ญสมัย แก้วตา ๐๘๖-๘๖๓๔๖๓๖ 

ห้วยยางจอมมณี เมืองน้ าทิพย์ นายเกียรติศักดิ์  วังคะฮาต ๐๙๕-๖๐๒๘๖๘๘ 

บ้านไร่ เมืองน้ าทิพย์ นางพรศิริ  ศรีอระพิมพ์ (รก) ๐๘๕-๗๔๘๐๙๘๓ 

บ้านดงมอน เมืองน้ าทิพย์ นายอ านวย  แฝงสาคู ๐๖๑-๑๒๓๔๒๕๓ 

บ้านป่าหวาย เมืองน้ าทิพย์ นางเอ้ือมกาญจน์  จันทพันธ์ ๐๘๗-๒๓๓๒๕๗๙ 

บ้านพังคอง เมืองน้ าทิพย์ นายทวีศักด์ิ  สายคง ๐๙๘-๕๘๔๗๙๔๒ 

บ้านสงเปือย เมืองน้ าทิพย์ นายชัยณรงค์  ฤทธิวงศ์ ๐๘๕-๒๐๙๗๙๒๔ 

บ้านหนองบัว เมืองน้ าทิพย์ นายสมบัติ  ศรีวิเศษ ๐๘๑-๒๖๐๒๕๗๒ 

บ้านหนองแวง เมืองน้ าทิพย์ นายสุรศักด์ิ  จันทรโคตร ๐๘๘-๕๙๒๖๓๔๙ 

บ้านโคก๑ เมืองน้ าทิพย์ นายชัยยุทธ แสนโสม (รก) ๐๙๙-๔๖๕๘๕๕๕ 

ชุมชนบ้านค าชะอี ค าชะอี ค าบก นายสมปอง  เสียงล้ า ๐๘๓-๓๔๓๕๘๐๙ 

บ้านกกไฮโนนน้ าค า ค าชะอี ค าบก นางบุปผาพร  สุวรรณไตรย์ (รก) ๐๘๗-๓๗๗๖๓๑๓ 

บ้านแก้งช้างเนียม ค าชะอี ค าบก นายสุพัสดิ์  สุวรรณไตรย์ (รก) ๐๘๑-๐๙๐๕๕๑๗ 



รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

บ้านนาปุ่ง ค าชะอี ค าบก นายรักสยาม  แสนสุข (รก) ๐๘๐-๗๖๔๐๒๘๓ 

บ้านโนนสว่าง๑ ค าชะอี ค าบก นายอิทธิพล  พุทธพรหม ๐๘๓-๙๓๑๒๖๓๓ 

บ้านหนองกะปาด ค าชะอี ค าบก นางศรีสุพรรณ  แสนโสม (รก) ๐๘๗-๐๔๒๔๒๕๒ 

วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 

บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์” 
ค าชะอี ค าบก นายกิตติพล  ห้วยทราย ๐๘๗-๒๓๓๗๒๘๖ 

บ้านกลาง ค าชะอี ค าบก ว่าท่ี ร.ต.ธงชัย  ถิตย์ฉาย ๐๘๑-๐๖๑๒๒๙๕ 

บ้านค าบกราษฎร์นุกูล ค าชะอี ค าบก นายประภาส  หม่ันเรียน ๐๘๙-๘๖๒๗๔๒๙ 

บ้านบาก๑ ค าชะอี ค าบก นายลมิตร  แสนโสม (รก) ๐๘๕-๔๖๐๙๘๑๖ 

บ้านห้วยล าโมง ค าชะอี ค าบก นายจีรศักดิ์  ศรีบุรมย์ ๐๘๖-๒๓๙๐๙๔๗ 

บ้านน้ าเท่ียงวันครู ๒๕๐๑ ค าชะอีก้าวหน้า นางรัตนภรณ์  คนหาญ ๐๘๑-๓๙๒๓๘๘๔ 

บ้านหนองเอีย่นดง”ราษฎร์สงเคราะห์” ค าชะอีก้าวหน้า นางภัทร์สิริย์  ไชยธงยศ ๐๘๐-๔๐๒๙๙๕๔ 

บ้านม่วง ค าชะอีก้าวหน้า นายฉลาด  สุพร ๐๙๕-๖๖๒๕๘๓๙ 

บ้านแมด ค าชะอีก้าวหน้า นางสาวอนัตตา  ชาวนา ๐๙๐-๘๒๓๙๘๘๗ 

บ้านเหล่า ค าชะอีก้าวหน้า นายทักษิณ  คนซื่อ ๐๘๖-๒๒๗๖๖๔๒ 

บ้านโนนสังข์ศรี ค าชะอีก้าวหน้า นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน ๐๘๕-๗๔๖๐๓๑๘ 

บ้านซ่ง ค าชะอีก้าวหน้า นายสุรไกร  แสนโสม ๐๘๗-๒๓๑๙๐๕๐ 

บ้านหนองไฮ ค าชะอีก้าวหน้า นายสุรชาติ  ปรีดี (รก) ๐๘๑-๘๗๓๘๘๓๗ 

บ้านเหล่าสร้างถ่อ ค าชะอีก้าวหน้า นายจักรกฤษณ์  โลคลัง ๐๘๗-๙๖๐๘๘๘๖ 

บ้านโคกสว่าง๒ ค าชะอีก้าวหน้า นางวัชราภรณ์  สกุลทราย ๐๖๒-๑๕๒๒๑๐๒ 

บ้านค้อ (บ้านค้อวิทยาคาร) ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายบุญทอม   สุพรรณ ๐๘๙-๙๑๗๕๒๙๖ 

บ้านโคก๒ ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายเชิญสิน  ไชยเพชร ๐๘๖-๒๓๔๔๐๖๒ 

บ้านดงยาง๑ ค าชะอีศึกษาพัฒน์ น.ส.ธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว ๐๘๙-๘๔๓๖๘๖๒ 

ไทยรัฐวิทยา๑๑(บ้านแข้) ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นางศิวพร  อาจหาญ ๐๘๗-๗๒๑๖๕๓๖ 

บ้านหนองสระพังทอง ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายเพลินศักด์ิ  บุตดีวงศ์ (รก) ๐๘๓-๓๒๘๖๐๗๕ 

บ้านดอนป่าแคน ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายจิรัฐวัฒนา  พรหมพิงค์ (รก) ๐๘๑-๓๘๙๘๑๐๕ 

บ้านตูมหวาน ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายเอกราช  พรหมวิบูลย์ ๐๘๑-๙๕๔๑๕๙๗ 

บ้านแฝก ค าชะอีศึกษาพัฒน์ ว่าท่ี ร.ต.สมบัติ  ไชยมาโย ๐๘๙-๘๔๓๔๖๘๐ 

บ้านโพนงาม ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายปานไทย  ภูล้นแก้ว ๐๘๙-๙๔๓๙๕๒๕ 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

บ้านนาหลวง๑ ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นางระวิพรรณ  อาจหาญ (รก) ๐๙๕-๖๘๑๘๖๗๔๓ 

บ้านหนองบง ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายประยุทธ  ศรีเสน ๐๘๖-๒๒๖๑๖๔๑ 

บ้านหนองเอ่ียน ค าชะอีศึกษาพัฒน์ นายวรเชษฐ์  พันโกฏิ ๐๘๑-๐๕๗๓๓๘๖ 

ชุมชนดอนตาล ดอนตาล นายทวี  ซามงค์ ๐๘๑-๕๗๔๕๒๓๐ 

บ้านนาม่วง ดอนตาล นางพิสมัย  จันงาม (รก) ๐๘๕-๐๐๕๔๓๒๘ 

บ้านโพนสว่าง ดอนตาล นายพงษ์ศักด์ิ  จันทพันธ์ ๐๘๑-๙๖๕๖๙๐๖ 

บ้านห้วยกอก๒ ดอนตาล นายอนุศักดิ์  ว่องไว ๐๙๑-๘๖๗๘๕๐๐ 

นาสะเม็งวิทยา ดอนตาล นายจีรวัฒน์  ผิวงาม ๐๘๘-๐๕๙๒๓๙๔ 

บ้านโคกพัฒนา ดอนตาล นายทิวา  ชาสุรีย์ (รก) ๐๙๘-๐๙๖๗๓๙๔ 

บ้านนาสะโน ดอนตาล นายไชยยศ  จันทพันธ์ ๐๙๘-๕๘๔๙๕๐๔ 

นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล นายวิชยา  คนไว ๐๘๖-๘๖๒๓๖๕๗ 

บ้านหนองกระยัง ดอนตาล นายสมเกียรติ  ศรีสะอาด ๐๘๓-๕๙๙๘๙๒๕ 

บ้านภูผาหอมพัฒนา ดอนตาล นายสิริพงศ์  ปิยวิบูลย์กุล ๐๘๑-๘๗๘๑๙๙๘ 

บ้านห้วยทราย๒ ภูสระดอกบัว นายสมบัติ  ทานะสิงห์ ๐๘๖-๘๗๒๘๐๙๔ 

บ้านหนองเม็ก ภูสระดอกบัว นายธนัตถกานต์  ลามุล ๐๙๘-๕๖๖๑๙๘๕ 

บ้านนาทาม ภูสระดอกบัว นายจิตติพงษ์  มัธยม ๐๘๕-๖๓๗๖๘๔๖ 

บ้านนาป่ง ภูสระดอกบัว นายสมหมาย   นุทธบัตร ๐๘๖-๘๗๒๘๐๙๔ 

บ้านนามน ภูสระดอกบัว นายด ารง  ขจรเกษ (รก) ๐๘๒-๕๔๐๔๘๐๒ 

บ้านโนนสวาท ภูสระดอกบัว นายบุญแสง  สมไวย์ ๐๙๑-๘๖๑๑๓๖๖ 

บ้านภูล้อม ภูสระดอกบัว นางเยาวรัตน์  แก้วมะ ๐๘๕-๗๔๒๙๙๓๓ 

บ้านหนองบอน ภูสระดอกบัว นายวิบูลย์  ทิพย์ลม (รก) ๐๘๔-๕๑๖๔๙๑๗ 

บ้านบาก๒ ภูสระดอกบัว นายสุรชัย  กุลวงศ์ ๐๘๑-๙๗๕๐๒๗๒ 

บ้านนายาง ภูสระดอกบัว นายวิบูลย์   ราชอุดม ๐๘๑-๐๕๓๗๕๐๔ 

ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ภูสระดอกบัว นายไพโรจน์   ยืนยง ๐๘๙-๔๑๘๘๒๖๓ 

บ้านแก้ง๒ ภูผาเทิบพัฒนา นายธีระยุทธ  ทวีบุตร (รก) ๐๘๑-๗๐๘๒๓๓๖ 

บ้านค าดู่ ภูผาเทิบพัฒนา นายสุริยัน   ทรัพย์ผล ๐๙๓-๕๐๗๙๙๙๔ 

บ้านดง ภูผาเทิบพัฒนา นายวชิระ   แสงบุญ ๐๖๑-๙๔๒๙๓๘๒ 
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โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

บ้านนาค าน้อย๑ ภูผาเทิบพัฒนา นางวรารัตน์  ศักขิณาดี ๐๙๔-๒๘๙๕๘๙๓ 

บ้านภูวง ภูผาเทิบพัฒนา น.ส.วริยา  อรรคนิตย์  (รก) ๐๘๖-๘๕๑๙๓๙๔ 

ชุมชนโพธิ์ไทร ภูผาเทิบพัฒนา นายศุภวัฒน์   บ ารุงสวัสด์ิ ๐๙๘-๑๙๔๕๗๘๙ 

บ้านนาโพธิ์ ภูผาเทิบพัฒนา นายเดชด ารง  ตุระซอง ๐๘๑-๕๙๒๖๕๑๖ 

บ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา นายสมพร   หมันสิงห์ ๐๘๑-๕๔๖๕๗๓๘ 

บ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา นายอนันต์  ปริปุรณะ ๐๘๑-๗๓๙๕๔๘๐ 

บ้านโคกสว่าง๑ ภูผาเทิบพัฒนา นายเสน่ห์   สุพรรณ ๐๖๓-๖๓๕๒๖๙๕ 

บ้านเหล่าแขมทอง ภูผาเทิบพัฒนา นายสุเทพ  การจันดา ๐๘๐-๔๑๑๕๐๕๒ 

บ้านท่าห้วยค า ภูผาเทิบพัฒนา นางบุญเรียง  ศรีมูลเขียว (รก) ๐๘๗-๔๕๙๙๕๗๑ 

บ้านนายอ ภูผาเทิบพัฒนา นายทักษิณ  สุวรรณไตรย์ ๐๙๘-๖๘๓๗๔๙๕ 

บ้านป่าพยอม ภูผาเทิบพัฒนา นายสุทัศน์  บุญแพง  ๐๘๐-๔๑๕๙๕๒๔ 

สยามกลการ๔ ภูผาเทิบพัฒนา นายพลพักษ์   คนหาญ ๐๘๑-๗๒๕๙๔๑๔ 

ค าแฮดประชาสรรค์ ร่มกกชัย นายสมชัย  เจริญไกร ๐๘๓-๓๗๒๑๗๒๑ 

บ้านนาหลวง๒ ร่มกกชัย นางชลทิศา  พวงใบดี (รก) ๐๘๓-๔๑๕๑๕๗๗ 

บ้านบะ ร่มกกชัย นายชุมพล  ประเทพา ๐๘๑-๐๕๐๒๙๒๔ 

บ้านป่าแดง ร่มกกชัย นายวิวัฒน์  สุวรรณไตรย์ ๐๘๕-๗๔๔๐๒๐๐ 

บ้านหนองสระพัง ร่มกกชัย นายเมฆสุวรรณ  วังวงค์ ๐๙๔-๑๗๐๑๓๐๑ 

บ้านอุ่มไผ่ ร่มกกชัย น.ส.ปรียะปภัสร์  ทาสีเพชร ๐๘๑-๘๗๒๕๐๖๒ 

ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ร่มกกชัย นายสุเพศ  ยุติพันธ์ ๐๘๑-๐๖๓๖๘๕๖ 

บ้านค าบง๑ ร่มกกชัย นายสังคม  วีระพันธ์ ๐๘๙-๙๔๓๔๑๗๙ 

บ้านค าพอก๒ ร่มกกชัย นางพิศวาส  ปัสสารี (รก) ๐๘๙-๙๔๓๑๓๗๐ 

บ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ ร่มกกชัย นายธงชัย  บุตรกาล ๐๘๕-๘๕๖๙๖๐๐ 

บ้านค านางโอก ร่มกกชัย นายไพศาล  เจริญราษฎร์ ๐๙๘-๕๘๔๓๗๙๖ 

บ้านหนองนกเขียน ร่มกกชัย นายทัศน์เทพ   เทพสุระ ๐๖๑-๒๖๗๓๓๘๔ 

บ้านนิคมร่มเกล้า ร่มกกชัย นายสุริยา  เสียงเย็น ๐๘๙-๐๔๐๓๘๖๑ 

บ้านโนนเกษม ค าสร้อย นาอุดม น.ส.ณัฎยา ศรีสมบูรณ์พงศ์ (รก) ๐๘๓-๓๒๙๑๕๘๕ 

บ้านภูแผงม้า ค าสร้อย นาอุดม นายเผย  สุพรรณโมก ๐๙๓-๐๘๓๓๘๒๔ 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

ชุมชนบ้านม่วงไข่ ค าสร้อย นาอุดม นายคุณากรณ์   พลสาร ๐๙๕-๕๓๔๙๙๙๕ 

บ้านค าสร้อย ค าสร้อย นาอุดม นายสุรสิทธิ์  จ าปาเทศ ๐๘๗-๘๕๔๘๒๖๑ 

บ้านด่านมน ค าสร้อย นาอุดม น.ส.อัญชลี  อุค า (รก) ๐๘๘-๓๗๗๙๙๐๘ 

บ้านนาอุดม ค าสร้อย นาอุดม นายวิจิตร  คุณพูล ๐๘๕-๗๕๙๕๑๓๕ 

บ้านขอนแก่น ค าสร้อย นาอุดม นายกานต์  นักล า ๐๘๑-๙๗๔๒๔๖๑ 

บ้านค าไหล ค าสร้อย นาอุดม นายพงศ์พิสิฏฐ์  จันปุ่ม ๐๙๓-๘๙๑๙๓๕๑ 

คณะเทศบาลนครกรุงเทพ๓ ค าสร้อย นาอุดม นายเศฏฐวุฒิ  แคนศิลา ๐๙๕-๖๖๘๕๗๕๗ 

บ้านป่าเตย ค าสร้อย นาอุดม นายอุดม   ส่วยโสภา ๐๘๕-๒๐๖๗๕๔๒ 

บ้านห้วยกอก๑ ธารบังอ่ี นายวิมาน  พันธุวรรณ ๐๙๘-๙๓๕๔๖๔๕ 

เตรียมทหารรุ่นท่ี๑๓ อนุสรณ์ ธารบังอ่ี นายสุพจน์   ทาระขจัด ๐๘๘-๕๖๓๙๐๗๙ 

บ้านนากอก ธารบังอ่ี นายณัฐกร   สอนวงค์ ๐๙๓-๐๙๑๙๓๔๒ 

บ้านนาสองเหมือง ธารบังอ่ี นายอภิเชก  เผ่าภูไทย ๐๘๘-๕๙๔๘๗๒๑ 

บ้านน้ าเท่ียง๒ ธารบังอ่ี นายประพาส เหง้าเกษ (รก) ๐๙๑-๘๖๔๑๗๔๗ 

ป่งแดงวิทยาคม ธารบังอ่ี นายสมชาย  อุตสาหะ ๐๘๑-๗๒๕๘๘๐๓ 

บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ธารบังอ่ี นางฐนิศรา   นักล า ๐๘๑-๒๖๓๑๔๔๓ 

บ้านโนนสะอาด๒ ธารบังอ่ี นายชัยยา   สาระไชย ๐๖๑-๒๖๗๓๓๘๑ 

หนองข่าประชาอุทิศ ธารบังอ่ี นายอภินันท์  อินลี ๐๘๖-๒๓๔๗๘๔๗ 

บ้านหนองแวงใหญ่ ธารบังอ่ี นายพิริยะ  ทองมนต์  ๐๘๕-๗๕๔๗๘๙๑ 

บ้านชะโนด๒ ดงหลวง นายสุเทพ  ทองผา ๐๘๖-๒๑๘๗๐๙๘ 

บ้านหนองยาง ดงหลวง นายวทัญญู  ปังอุทา ๐๘๗-๙๔๔๑๖๙๗ 

บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง นายธวัชชัย  อยู่พุก ๐๘๔-๖๑๙๓๓๗๕ 

บ้านโสก ดงหลวง นายศิโรจน์  อาจวิชัย ๐๘๙-๘๖๑๗๓๘๘ 

บ้านเปียด ดงหลวง นายอารักษ์  ทองมหา ๐๘๖-๒๓๔๓๐๓๒ 

บ้านโพนแดง ดงหลวง นายพงศักด์ิ  คนหม่ัน ๐๘๕-๔๕๐๙๗๙๖ 

บ้านดงหลวง ดงหลวง นายไพฑูรย์  ศรีหลิ่ง ๐๘๙-๗๑๐๑๓๗๘ 

บ้านโพนไฮ ดงหลวง ส.อ.เผด็จ ปานอีเม้ง ๐๘๖-๒๒๖๑๒๒๕ 

บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง นายนิพนธ์  สินพูน ๐๙๑-๐๖๔๐๐๗๙ 



รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

รำยชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 

 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

ร่มเกล้า ดงหลวง นายรังสรรค์  สุทารัมย์ ๐๘๗-๘๕๔๖๓๑๔ 

ชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง นายประศักด์ิ  จิตอามาตย์ ๐๘๙-๘๖๑๗๙๗๕ 

บ้านน้ าบ่อดง ดงหลวง นายจ ารัส   รัตนวิชัย (รก) ๐๘๓-๙๓๑๒๖๓๓ 

บ้านเหล่าดง ดงหลวง นายไมตรี  พนันชัย ๐๘๐-๔๖๐๔๗๙๓ 

บ้านหนองหนาว ดงหลวง นายภาสกร จันทะรักษ์ ๐๘๕-๗๔๓๖๒๖๘ 

บ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน นายชาญวุธ  แสงฤทธิ์ ๐๘๑-๓๒๐๓๒๐๗ 

บ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน นายวุฒิชัย  ไชยกาศ ๐๘๕-๖๑๑๐๕๔๐ 

บ้านขัวสูง ดงหลวงตอนบน นายมนาส  สาระไชย ๐๘๑-๗๒๕๖๓๑๗ 

บ้านนาหินกอง ดงหลวงตอนบน นายทองสม  สมลับ ๐๘๓-๖๖๖๖๒๙๒ 

บ้านปากช่อง ดงหลวงตอนบน นายพินิจ  เศษฤทธิ์ ๐๘๕-๗๔๔๔๓๕๔ 

สยามกลการ๕ ดงหลวงตอนบน เรียนรวมกับบ้ำนกกตูม  

บ้านสานแว้ ดงหลวงตอนบน นายธรัิตน์  เหลือผล ๐๘๕-๙๒๔๑๘๘๖ 

หมู่บ้านป่าไม้ ดงหลวงตอนบน นายโกสินธ์  พรหมเสนา ๐๘๑-๖๖๑๙๑๒๐ 

บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ดงหลวงตอนบน นางพรรณทิพย์ จิตรจักร (รก) ๐๘๖-๗๙๐๘๑๑๕ 

บ้านนาหลัก ดงหลวงตอนบน นายธีรกร  เช้ือค าจันทร์ ๐๘๙-๒๒๑๓๘๔๐ 

บ้านฝั่งแดง ดงหลวงตอนบน นายศรีเนือง  ใสล าเพาะ ๐๘๙-๙๔๐๔๔๐๑ 

บ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน นายสมบูรณ์  ศรีหาพล ๐๙๘-๑๘๒๑๘๘๔ 

บ้านหนองคอง ดงหลวงตอนบน นายสมศักด์ิ  ศรีมาชัย ๐๖๑-๒๕๙๔๑๑๐ 

พระราชทานบ้านหนองหมู ดงหลวงตอนบน นายภุชพงศ์  ผิวผ่อง (รก) ๐๖๓-๗๕๔๕๕๙๘ 

ห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน นายวรชาติ  สกุลเดช ๐๙๓-๖๓๒๔๙๘๖ 

เมืองพาลุกากรภูมิ หว้านใหญ่ นายไชยนะคร  บัวระพันธ์ ๐๘๔-๓๙๒๙๔๖๐ 

บ้านชะโนด๑ หว้านใหญ่ ว่าท่ีร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง ๐๘๑-๙๕๔๔๔๓๒ 

สมเด็จพระศรีฯ หว้านใหญ่ ส.อ.จิตติ  ช่างแกะ ๐๘๑-๗๙๙๕๗๖๙ 

บ้านขามป้อม หว้านใหญ่ นายพิพัฒน์พล  ปุริมานุรักษ์ ๐๘๙-๘๔๒๕๒๑๔ 

บ้านทรายทอง หว้านใหญ่ นางกานต์พิชชา  ผิวผ่อง ๐๘๑-๕๔๕๒๐๘๙ 

ชุมชนบางทรายน้อย หว้านใหญ่ นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธุ์ ๐๘๐-๑๗๘๙๑๒๘ 

บ้านสองคอน หว้านใหญ่ จ่าสิบเอกกวีศักดิ์  ช่างทอง ๐๘๗-๔๒๑๕๗๘๑ 

โรงเรียน เครือข่ำย ผู้บริหำร/ครูรักษำรำชกำรแทน หมำยเลขโทรศัพท์ 

บ้านป่งขาม หว้านใหญ่ นางทัศนีย์  บุญมาศ   ๐๘๙-๒๗๘๑๖๐๓ 

บ้านนาขามป้อมวิทยาคม หว้านใหญ่ นางปิยะมาศ   ขวานคร ๐๘๙-๘๔๑๕๖๙๕ 

บ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่ นายธีระพล   พันธูพาน ๐๘๗-๔๒๑๕๗๘๑ 

บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ นายยุทธพล  ค ามุงคุณ ๐๘๑-๙๙๙๔๒๙๘ 

บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ นางอพินยา  วังทะพันธ์ (รก) ๐๘๖-๒๒๔๙๓๖๐ 

บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ นายสุวรรณศร  กุลสุทธิ์ (รก) ๐๘๓-๓๕๗๖๖๖๙ 

บ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง หว้านใหญ่ น.ส.อนุมา  รอบคอบ (รก) ๐๘๕-๗๔๖๔๗๖๙ 

บ้านโนนสว่าง๒ หว้านใหญ่ นายปริญญา  ทวีโคตร (รก) ๐๖๑-๙๖๙๖๑๕๑ 

ชุมชนเมืองหนองสูง เมืองหนองสูง นายไพโรจน์   กลางประพันธ์ ๐๘๑-๙๖๔๕๓๙๘ 

บ้านนาหนองแคน เมืองหนองสูง นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์ ๐๘๔-๔๒๘๒๕๘๘ 

บ้านคันแท เมืองหนองสูง เรียนรวมกับชุมชนเมืองหนองสูง  

บ้านโนนยาง เมืองหนองสูง นายเศรษฐชาติ  ชาวันดี ๐๘๑-๘๗๒๗๑๔๓ 

บ้านค าพอก๑ เมืองหนองสูง นายยุทธชัย  น้อยทรง ๐๘๗-๙๔๘๗๓๑๐ 

บ้านงิ้ว เมืองหนองสูง นายวิทยา  วังคะฮาต ๐๘๑-๐๖๐๔๗๑๐ 

บ้านวังนอง เมืองหนองสูง นายศิริศักด์ิ  สุวรรณไตรย์ (รก) ๐๘๓-๔๑๒๖๑๘๗ 

บ้านหนองโอใหญ่ เมืองหนองสูง นายโอภาส  จันปุ่ม ๐๘๕-๗๖๕๙๕๖๘ 

บ้านเหล่าน้อย คีรีวงศึกษา นายพิพัฒน์  แสนโสม ๐๘๙-๔๒๐๘๑๐๙ 

บ้านค าพี้ คีรีวงศึกษา นายกฤษฎา อาจวิชัย ๐๘๗-๓๗๔๐๒๔๐ 

บ้านเป้าป่าแสด คีรีวงศึกษา นายสโมสอน  หนองสูง ๐๙๐-๒๖๐๔๙๔๒ 

บ้านภู คีรีวงศึกษา นายพิจิตร  สุนทรส ๐๘๑-๐๕๔๓๔๗๕ 

บ้านวังไฮ คีรีวงศึกษา นายจรูญ  คนหาญ ๐๘๔-๔๗๓๓๓๒๒ 

บ้านนาตะแบง๒ คีรีวงศึกษา นายบรรดิษฐ์  แก้วศรีนวม ๐๙๓-๓๙๑๕๗๒๙ 

บ้านบุ่ง คีรีวงศึกษา นายพงสวัสดิ์  อาจวิชัย (รก) ๐๘๓-๕๙๙๐๘๕๑ 

บ้านโคกกลาง คีรีวงศึกษา นางชบาไพร กลางประพันธ์ (รก) ๐๖๑-๙๒๘๗๒๙๙ 

บ้านแวง คีรีวงศึกษา นายเสกสรรค์     อาจวิชัย ๐๙๓-๓๒๖๒๓๒๙ 

บ้านโคกหินกอง คีรีวงศึกษา นายทองพูล  ไตรยวงศ์ ๐๙๑-๐๖๔๗๓๙๒ 

บ้านหลุปปึ้ง คีรีวงศึกษา นายพรรณนา อาจวิชัย (รก) ๐๘๙-๒๗๓๔๙๖๐ 



 

บันทึก         Note 
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บันทึก         Note 
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คณะท ำงำน 

ท่ีปรึกษำ 

๑.นายมารุต  อุปนิสากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒.นายสุริยะ  ใจวงษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๓.นายณรงค์  โล่ห์ค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๔.นายประภาส ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๕.นายมนตรี  ลาดนาเลา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้สนับสนุนข้อมูล / รูปภำพกิจกรรม 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และ บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และโรงเรียนในสังกัด 

คณะผู้จัดท ำ 

๑.นายประภาส ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

๒.นางนีรนาท  ห้วยทราย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

๓.นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

๔.นายชูกิจ  พาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

๕.นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

๖.นายรุ่งเรือง  อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

๗.นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

๘.นายราเชนทร์ มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

๙.นายอดิศร  ก้อนค า  ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 

๑๐.นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

๑๑.นายศุภวิชญ์  พรมรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

๑.นางนีรนาท ห้วยทราย ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

๒.นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 

 

 
 


