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คำนำ 
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256๒– 256๕ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
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ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) กับสภาพบริบท
การจัดการศึกษาปัจจุบันของจังหวัดมุกดาหาร การจัดทำทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนี้ ได้
ดำเนินการโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้ได้ทิศทางการ
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ทุกภาคส่วน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 256๒ – 256๕  (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ  
2565) ได้สำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนแ ละ
ขับเคลื่อนนโยบาย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาการศึกษา
ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 65  กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้เกิดความเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายและต่อมาได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ความ
เห็นชอบเมื ่อวันที ่ 6 กรกฎาคม 2561 และได้โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)                      
ตั้งแต่วันประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พุทธศักราช 2561 เป็นต้นไป 
 ในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการจำเป็นต้องจัดทำแผนและเสนอของบประมาณในรูปแบบของ
แผนงบประมาณแบบม ุ ่ ง ผลส ั มฤทธ ิ ์ ต ามย ุ ทธ ศาสตร ์  (Strategic Performance Based Budgeting 
System:SPBBS) โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังกล่าว
ข้างต้น 
 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครั้งนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 2. เพ่ือใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562-2565 เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 
 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562-2565 ดังนี ้  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 2. นโยบายรัฐบาล 
 3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
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บริบทท่ัวไปของจังหวัดมุกดาหาร 

 ประวัติความเป็นมาและสภาพที่ตั้ง 
 ในปี พ.ศ. 2310 ได้มีนายพรานคนหนึ่งข้ามโขงมาทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงตรงปากห้วยบังมุก ได้พบ   
เมืองร้าง วัดร้างและพบต้นตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง เห็นว่าเป็นทำเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ำ
โขง อีกทั้งในแม่น้ำโขงตรงปากห้วยบังมุกมีปลาชุมชุมอีกด้วย จึงกลับไปรายงานให้เจ้าจันทกินรี หัวหน้าทราบ            
(เจ้าจันทกินรี เป็นบุตรของ เจ้าจันทรสุริยวงษ์ ที่อยู่บ้านหลวงโพนสิม ใกล้พระธาตุอิงฮังทางฝั่ งซ้ายของแม่น้ำโขง 
ในดินแดนลาว) เจ้าจันทกินรีได้พาพรรคพวกข้ามโขงมาดูก็เห็นว่าคงเป็นที่ตั้งเมืองโบราณมาก่อน และเป็นทำเล     
ที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง จึงได้พากันอพยพจากบ้านหลวงโพนสิม มาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวา
แม่น้ำโขงตรงปากห้วยบังมุก  

 
ภาพที่ 1 ภาพเขียนประวัติการตั้งเมืองมุกดาหาร 

(เขียนโดย Super User, 20 พฤศจิกายน 2558 09:41)  
 เมื่อเริ่มถากถางหักร้างพงเพื่อตั้งเมืองขึ้นใหม่ ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขง 
พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อด้วยเหล็ก
เนื้อดี จึงได้พร้อมกันสร้างวัดขึ้นใหม่ในบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขง และขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่า วัดศรีมุงคุณ 
(ศรีมงคล) และได้ก่อสร้างกุฏิวิหารขึ้น ในบริเวณวัดพร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์       
ริมฝั่งโขงขึ้นไปประดิษฐาน บนพระวิหารของวัด ต่อมาปรากฏว่าพระพุทธรูปโลหะ (องค์เล็ก) เกิดปาฎิหารย์     
กลับลงไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตั้งเดิมอีกถึง 3–4 ครั้ง  ในที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นก็ค่อยๆ จมหายลงไป
ใต้ดิน คงเห็นแต่ยอดพระเกศโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง จึงได้พร้อมกันสร้างแท่นสักการะบูชาครอบไว้
ในบริเวณนั้น และขนานนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระหลุบเหล็ก ปัจจุบันบริเวณที่พระหลุบเหล็กจมดิน ได้ถูก
กระแสน้ำเซาะตลิ่งโขงพังลงไปหมดแล้ว (คงเหลือแต่แท่นสักการะบูชาที่ยกเข้ามาเก็บรักษาไว้หน้าพระวิหารของ
วัดศรีมงคลใต้ในปัจจุบัน) 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 3 
 

 

 ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก่ออิฐถือปูนและได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนพระวิหารของวัดศรีมุงคุณ 
ชาวเมืองได้ขนานนามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระประธานของวัดศรีมุงคุณ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น วัดศรีมงคลใต้ 
ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อครั้งตั ้งเมืองขึ้นใหม่ในเวลากลางคืน ได้มีผู้พบเห็นแก้วดวงหนึ่ งสีสดใสเปล่งแปลงเป็นประกาย    
แวววาวเสด็จ(ลอย) ออกจากต้นตาล 7 ยอดริมฝั่งโขง ล่องลอยไปตามลำน้ำโขงแทบทุกคืน จวบจนใกล้รุ่งสว่าง 
แก้วดวงนั ้นจึงเสด็จ (ลอย) กลับมาที ่ต ้นตาล 7 ยอด เจ้าจันทกินรีจึงได้ขนานนามแก้วศุภนิมิตดวงนี ้ว่า              
แก้วมุกดาหาร เพราะตั้งเมืองขึ้นริมฝั่งโขงตรงปากห้วยบังมุกอีกทั้งได้มีผู้พบเห็นไข่มุก อยู่ในหอยกาบ (หอยกี้)      
ในลำน้ำโขงอีกด้วย เจ้าจันทกินรีจึงให้ขนานนามเมืองที ่ตั ้งขึ ้นใหม่นี้ว่า เมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เดือน 4 ปีกุน         
จุลศักราช 1132 (พ.ศ. 2313) อาณาเขตเมืองมุกดาหารครอบคลุมทั ้งสองฝั ่งแม่น้ำโขงจนจรดแดนญวน          
(รวมเขตของแขวงสุวรรณเขตของดินแดนลาวด้วย) 
 ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แผ่แสนยานุภาพขึ้นมาถึงแถบลุ่มแม่น้ำโขง จนถึง 
พ.ศ. 2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระยาจักรียกกองทัพขึ้นมา
ตามลำน้ำโขง เพื่อปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น้ำโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมาของ
กรุงธนบุรี และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ เจ้าจันทกินรี เป็น พระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช 
เจ้าเมืองมกุดาหารคนแรกและได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร 
 

 
ตราประจำจังหวัดมุกดาหาร 

               ภายในมีปราสาทชื่อ สองนางสถิตย์ ภายในปราสาทองค์กลางมีแก้วมุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมี    
ผ้าทิพย์รองรับ หน้าผ้าทิพย์มีอักษรไขว้ชื่อย่อจังหวัด ในปราสาทองค์ริมท้ังสองข้าง มีบายศรียนตะลุ่มอันเป็นเครื่อง
บูชาของชาวอีสาน เบื้องหลังมีพระธาตุพนมซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมา และเคยอยู่ในอาณาจักรโคตรบูรณ์เดียวกัน 
มีแนวแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลัง ด้านตะวันออก พระอาทิตย์กำลังทอแสงหลังหมู่ก้อนเมฆ 2525 เป็นปีที่ตั้งจังหวัด
มุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

 
ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร : ดอกช้างน้าว 
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 จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั ้นพรมแดนระยะทาง 72 กิโลเมตรห่างจาก กรุงเทพมหานคร 642 
กิโลเมตรพ้ืนที่ทั้งหมด 2,712,349 ไร่ (4,339.83ตร.กม.) ประกอบด้วย7อำเภอ ประชากรรวม 339,000 คน 
ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออกสูงสุดของประเทศไทยตามแนวระเบียง เศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออก หรือ 
EWEC ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที ่ 2  สู ่แขวงสะหวันนะเขต ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งเป็นแขวงใหญ่อันดับสองรองจากนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นจุดเชื่อมโยง
การการค้าและวัฒนธรรมกับประเทศในอนุภูมิภาคที่มีอุปสงค์ทางการค้าสูงหลายประเทศเช่น ลาว เวียดนาม และ
จีน เส้นทาง EWEC เริ่มจาก    เมาะละแหม่งของเมียนร์มา ผ่านเข้าประเทศไทยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่าน
จังหวัดขอนแก่น มายังจังหวัดมุกดาหารข้ามสะพานแห่งที่ 2 ไปยังแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามเส้นทางหมายเลข 9 ที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน เชื่อมโยงเขต เศรษฐกิจพิเศษลาว
บาว  เวียดนามเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนามตอนกลางออกสู่ท่าเรือดานัง และ สามารถขึ้นไปยัง
เวียดนามตอนเหนือเข้าสู่จีนตอนใต้สู ่เขตเศรษฐกิจพิเศษฉงจั่ว มลฑลกวางสี เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง          
มีนครหนานหนิงเป็นเมืองหลัก ซึ่งมีประชากรกว่า 100 ล้านคนที่จะเป็นแหล่งรองรับสินค้าขนาดใหญ่ ของ
มุกดาหาร ระยะทางเส้นทาง EWEC จากจังหวัดมุกดาหารถึงนครดานังและท่าเรือน้ำลึกดานังของประเทศ
เวียดนาม ประมาณ  527 กิโลเมตร โดยผ่านเส้นทางในส่วนของลาวเริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 ผ่าน
เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ไปตามเส้นทางหมายเลข  9 ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโนที่   
เมืองอุทุมพอน เมืองพะลานไชเมืองพินสิ้นสุดที่บ้านแดนสะหวันเมืองเซโปน ชายแดนลาว – เวียดนามที่ด่าน     
ลาวบาว ระยะทางประมาณ  247 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร เข้าสู่เส้นทางในส่วนของเวียดนาม  
เริ่มจากด่านลาวบาว จังหวัดกวางตรีและไปเชื่อมต่อกับเส้นทาง หมายเลข 1 ของเวียดนามที่เมืองดองฮาจังหวัด
กวางตรีระยะทาง  80 กิโลเมตร สามารถเดินทางลงไปทางใต้เพื ่อต่อไปยังเมืองเว้และท่าเรือนน้ำลึกดานัง
ระยะทาง 200กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรตลอดสาย 
 เส้นทาง EWEC จากมุกดาหารสามารถเชื ่อมต่อเชื ่อมโยงเมืองฉงจั ่วนครหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนระยะทาง 1,340 กิโลเมตรโดยนับระยะทางจากจังหวัดมุกดาหารถึงเมืองดองฮา จังหวัดกวางตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระยะทาง  327 กิโลเมตร จากเมืองดองฮาเดินทางข้ึนเหนือผ่านเมืองดงเห่ยจังหวัด
กวางบินห์ จังหวัดฮาติงห์  เมืองวินห์ จังหวัดเงฮาน  จังหวัดทันหัว  จังหวัดนินตินห์ เข้าสู่กรุงฮานอยระยะทาง 
620 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยาง 2 ช่องจราจรตลอดสายการเดินทางจากมุกดาหารต้องแวะพักค้างที่เมืองวินห์  
จังหวัดเงฮาน เส้นทางดังกล่าวเชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศจีนตอนใต้โดยใช้เส้นทางจากฮานอยผ่านเมืองลังเซินเมือง
ชายแดนของเวียดนามระยะทาง 165 กิโลเมตร เข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านโหยวอวี้กวานเข้าสู่เมืองผิงเสียงผ่านเมือง
ฉงจั่วไปถึงนครหนานหนิงมลฑลกวางสีระยะทาง  230  กิโลเมตร  

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจ ในปี 2562 จังหวัดมุกดาหารมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 27,316 ล้านบาท  
และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ยต่อคน 66,599 บาท คิดเป็นอันดับที่ 18 ของภาค และอันดับที่ 72 
ของประเทศ แยกเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 7,040 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 และภาคนอกเกษตร 
20,276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.2    
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 ด้านการค้าชายแดน มูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563 มีมูลค่า 254,978 ล้าน
บาท โดยมีมูลค่าการส่งออก 131,285 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า 123,692 ล้านบาท ได้ดุลการค้า 
7,593 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 38.73 
 ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร มีรายได้จากการท่องเที่ยว 3,583.74 ล้านบาท                   
มีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางมาจังหวัดมุกดาหาร 2,116.182 คน เป็นชาวไทยร้อยละ 91.29 และเป็นชาวต่างชาต ิ                   
ร้อยละ 8.71 มีจำนวนโรงแรมและท่ีพักรองรับนักท่องเที่ยว 92 แห่ง และมีจำนวนห้องพักไว้บริการ 3,065 ห้อง 
 ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหาร ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเยี่ยมชมได้แก่  
 1) อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 17 กิโลเมตร บริเวณอุทยานแห่งชาติ 
ประกอบไปด้วยภูต่าง ๆ หลายลูก เช่น ภูหินเทิบ ภูนางหงส์ ภูถ้ำพระ บนภูเขาเหล่านี้นอกจากจะมีธรรมชาติที่
สวยงามแล้ว ยังมีกลุ่มหินรูปทรงลักษณะแปลก ๆ มากมายเป็นที่น่าชมอย่างยิ่ง  
 2) แก่งกะเบา ตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงบ้านโนนกะเบา หมู่ที่ 10 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ เป็นแกง่
หินยาวเหยียดตามลำน้ำโขงเป็นโขดหินสวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ำในบริเวณนั้น จะสูงต่ำ ต่างระดับคล้าย
น้ำตก และบริเวณบ้านโนนกะเบาเป็นที่สูงสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอธาตุพนม และประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เป็นอย่างดี 
  3) วนอุทยานภูหมูอยู่บนเส้นทางระหว่างอำเภอนิคมคำสร้อย-เลิงนกทา จังหวัดยโสธร เดิมเป็น แหล่ง
ที่มีหมูป่าอยู่มากจึงเรียกว่า ภูหมูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ป่า และสัตว์ป่านานาชนิด บน
ภูเขาแห่งนี้บริเวณยอดเขามีจุดชมวิวถึง 3 จุด ซึ่งสามารถเห็นทัศนียภาพที่สวยงามต่างกัน 
  4) วัดภูด่านแต้ ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร กิโลเมตรที่ 133 บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคม คำ
สร้อย ซึ่งวัดภูด่านแต้ หรือวัดพุทโธธัมมะธะโร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ มีธรรมจักรเปล่งรัศมี
อยู่ ด้านบน สามารถมองเป็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ  
 5) วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ บน
ยอดเขาติดแม่น้ำโขงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่ “พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์” สร้างข้ึนเพื่อ เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และองค์พญานาคใหญ่ ที่มีชื่อ
ว่า “พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” สามารถชมวิวแม่น้ำโขงและฝั่งประเทศ สปป.ลาว ซึ่งมี ความสวยงาม
ทั้งธรรมชาติ สายน้ำ และบ้านเมือง ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก  
 6) หอแก้วมุกดาหาร ตั้งอยู่ริมถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร มี
ความสูง 65.50 เมตร มีลิฟต์ข้ึนไปจนถึงยอดของหอแก้ว ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง และบนยอด
สุดเป็นที่ประดิษฐานพระประจำจังหวัด คือ “พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร” ส่วนชั้นล่างสุดเป็นภาพปั้น แสดงให้
เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสองฝั่งโขง ชั้น 2 เป็นที่แสดงประวัติความเป็นมาของจังหวัดมุกดาหาร 
  7) ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่บริเวณถนนสำราญชายโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นแหล่ง รวบรวม
สินค้าจากประเทศกลุ่มอินโดจีนให้เลือกซ้ือเป็นของใช้ของฝากมากมาย  
 8) สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ตั้งอยู่บ้านสงเปือย ตำบลบางทรายใหญ่ ห่างจาก
ตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ 7 กิโลเมตร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังแขวงสะหวันนะเขตใน สปป.ลาว สะพานแห่ง
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นี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจฝั่ง ตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งสะพานแห่งนี้สามารถเชื่อมโยง ประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
 9) หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภูเป็นชุมชนที่ให้บริการที่พักหรือโฮมสเตย์  รองรับนักท่องเที่ยวได้ เป็นจำนวน
มาก มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบชาวผู้ไทยและวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีความโดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
อาทิ การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยประเพณีบายศรีสู่ขวัญแบบดั้งเดิม การรับประทานอาหาร พ้ืนบ้านแบบพาแลง กนิ
แกงกะบั้ง รวมทั้งการแสดงศิลปะโปงลางพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างงดงาม    
   
การปกครองและประชากร 
 ในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล     
526 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอต่างๆ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร  อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล  
อำเภอดงหลวง   อำเภอหนองสูง  และอำเภอหว้านใหญ่ 
 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง                   
เทศบาลตำบล 24 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 29 แห่ง จังหวัดมุกดาหารมีประชากรทั้งสิ้น 350,911 คน                  
เป็นชาย 175,367 คน  เป็นหญิง 175,544 คน มีความหนาแน่นของประชากร 80.9 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 
การคมนาคม 
 การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดมุกดาหาร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึง
จังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง
หลวงหมายเลข 207 ที่บ้านวัดไปจนถึงอำเภอประทาย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านอำเภอพุทไธสง 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ ไปจนถึงจังหวัดยโสธร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 
2169 ผ่านอำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม จากนั้นแยก ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 212 ที่อำเภอเลิงนกทา ผ่าน
อำเภอนิคมคำสร้อย เข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง 
จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-มุกดาหาร ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 
ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมงครึ่ง  
 ส่วนการเดินทางภายในจังหวัดมุกดาหารมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ
ยานพาหนะต่างๆ ได้หลายรูปแบบ มีทั้งรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รถตู้ รถสามล้อ รถยนต์ รถจักยานยนต์ โดมี
ระยะทางจากอำเภอเมืองมุกดาหารไปยังอำเภอต่างๆ คือ  
  อำเภอนิคมคำสร้อย 28 กิโลเมตร   อำเภอดอนตาล 33 กิโลเมตร  
  อำเภอคำชะอี 35 กิโลเมตร    อำเภอหว้านใหญ่ 35 กิโลเมตร  
  อำเภอหนองสูง 50 กิโลเมตร   อำเภอดงหลวง 55 กิโลเมตร 
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การศึกษา 
จังหวัดมุกดาหารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการด้านศึกษาดังต่อไปนี้ 
  จังหวัดมุกดาหาร มีสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ดังนี้ 

อำเภอ จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด 
สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. การศึกษา

พิเศษ 
พศ. อปท. HOME 

SCHOOL 
เมืองมุกดาหาร ๗๙ ๑๑ ๘ ๓ ๐ ๒ ๑ ๓ ๓ 
คำชะอี ๓๔ ๕ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ 
นิคมคำสร้อย ๓๔ ๕ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 
ดอนตาล ๓๖ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 
หว้านใหญ่ 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 

 จำนวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน 
อนุบาล 1 117 16 162 22 
อนุบาล 2 2,969 274 2,792 246 
อนุบาล 3 3,015 282 3,052 248 
รวมก่อนประถมศึกษา 6,101 572 6,006 516 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3,229 288 3,167 251 
ประถมศึกษาปีที่ 2 3,817 301 3,234 253 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3,591 291 3,875 260 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3,386 295 3,635 258 
ประถมศึกษาปีที่ 5 3,492 291 3,429 255 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3,550 292 3,519 255 
รวมประถมศึกษา 21,065 1,758 20,859 1,532 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,238 61 1,086 62 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,148 63 1,165 62 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,081 64 1,104 60 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,467 188 3,355 184 
รวมทั้งสิ้น 30,633 2,518 30,220 2,232 

นิยามศัพท ์ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร (พ.ศ.2562-2565)  
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2565)   โดยอาศัยกรอบแนวคิดตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายของ
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4 ปี (พ.ศ. 256๒ – 
2565)  อันจะเป็นกรอบแนวทางในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพื้นที่
ต่อไป  
 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่สำคัญและมีความเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ สา
มารเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการ
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐ
ต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
หมายถึงการศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอกัน 
  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
  การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความช่วยเหลืออื ่นใดทางการศึกษาตาม
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หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย 
  ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั ้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
(อนุบาล)(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือ
เทียบเท่าและให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีภารกิจเก่ียวกับการจัด
และการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง 
จัดสรรทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
  4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน  ส่งเสริม การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7) ปฏิบัติงานอื ่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กำหนดให้หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 
2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความ
หลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการ
สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นใน
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รูปแบบ “ประชารัฐ”ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น  รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร4) 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ7) โครงสร้าง
พื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่9) เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต12) การ
พัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจ
ฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้ง
ระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   มิชอบ 22) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับ
มอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม  ใน
ประเด็นที ่11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
  1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้
เป็นครูยุคใหม ่3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  และมีเป้าหมายให้คนไทยมี
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ          
1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพื่อกำหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้าน
จิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำประชาชนมีความสุข  มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ดี  และมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับ
ปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกำหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4) 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพื่อเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับ
ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 
2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน  5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)และตอบโจทย์บริบทเปลี ่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 
ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัด
การศึกษา 
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8. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่ง
ชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงานรวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ
พหุปัญหาของมนุษย์ที ่หลากลาย  และประเด็นอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง  จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที ่21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย  
  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
  3. การปฏิร ูปการเร ียนรู ้ด ้วยดิจ ิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเร ียนรู ้ด ้วยดิจ ิทัลแห่งชาติ  
(NDLP)และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนถาน
ศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวดัเป็น
ฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็น
อิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงทุกกลุ ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น  ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
  7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
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  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไป
เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
  9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อให้ผู้จบาร
ศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนชว่ย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
  11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง  เพื ่อเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
  1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง  ๆ 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที ่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
  3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน  เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน  สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
  4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษา
และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
  5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
  7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ  ศักดิ์ศรีเท่า
เทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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10. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน และสามารถดำเนินการ
และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 2) การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21และ 3) การสร้าง
ระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
  2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 2.4 ส่งเสรมิให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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  4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่1 
- 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน  
ภายใต้การใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” 
 1.ห้องเรียนคุณภาพ 
  1.1 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
  1.2 ความปลอดภัยภายในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
 1.3 บรรยากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอเหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ 
 1.4 การจัดตกแต่งสื่อ องค์ความรู้ มุมประสบการณ์ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1.5 มีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคัญและจำเป็นเหมาะสม 
 2.ครูคุณภาพ 
  2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ (ความรู้ความสามารถ ทักษะ) 
  2.2 เตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน /ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
  2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) 
  2.5 วัดและประเมินผล และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 
 3.ผู้บริหารคุณภาพ 
  3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 
  3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
  3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
  3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
  3.6 ดำเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
  3.7 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 16 
 

 

 4. สถานศึกษาคุณภาพ 
  4.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่ 
  4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
  4.3 ความร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
  3.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4.6 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  4.7 มีเอกลักษณ์/ ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
  4.8 สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 
 5. ผู้เรียนคุณภาพ 
      5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
 5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
 5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  
 5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
      5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2.1 ความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ  
  5.2.2 ความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
  5.2.3 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
  5.2.4 ความสามารถด้านทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
  5.2.5 ความสามารถด้านทักษะชีวิต  
 5.2.6 ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
 5.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2562-2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียกับการจัด
การศึกษาทุกภาคส่วน และได้แผนพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร 
จึงได้กำหนดขั ้นตอนและวิธีดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
 1. แต่งตั ้งคณะทำงานเพื ่อจ ัดทำแผนพัฒนาการศึกษา โดยการวิเคราะห์ผ ู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 3. ประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการกำหนดกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้
เสีย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรับบริการ 
(Marketplace Stakeholders) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) 
 5. ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 6. เสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 7. เผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษาต่อสาธารณะ  
 8. กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 
การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
 ในการแต่งตั้งคณะทำงานได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)   ที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  ซึ่งมีคณะทำงานจากหน่วยงาน
ทางการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหารดังนี้ 

  1. ผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  2. เจ้าหน้าที่จากกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
  3. ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  4. ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษา 
   5. ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 
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  6. ผู้แทนจากประธานกลุ่มเครือข่าย 
  7. ผู้แทนจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร 
  8. ผู้แทนจากภาคประชาชน 
  9. ผู้แทนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) ด้านการจัดการศึกษาภายในจังหวัดมุกดาหาร 

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 ในการประชุมคณะทำงานเพื ่อจัดทำร่างทิศทางและกลยุทธ์ของสำนักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้มีการประเมินสถานภาพจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำร่างวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานจัดทำรางกลยุทธ์ ระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการกำหนดกลยุทธ์ 
 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดวางทิศทางและการกำหนดกลยุทธ์ของผู้มี     
ส่วนได้ส่วนเสีย คณะทำงานได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของ
หน่วยงานให้ข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก และให้ข้อคิดเห็นเกี ่ยวกับ               
ร่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 ในการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน คณะทำงานได้
จัดทำสรุปผลการประเมินสถานภาพจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำสรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน จัดทำสรุปผลการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตกำหนดตัวชี้วัดระยะ
ยาวระดับยุทธศาสตร์ และระดับกลยุทธ์  (และตัวชี้วัดรายปี  - ถ้ามี) รวมทั้งตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีที่แสดง
ประสิทธิภาพของผลผลิต 4 มิต ิ(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน) 

เสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอความเห็นชอบ 
 ในการเสนอแผนพัฒนาการศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอความเห็นชอบ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย กลุ่มนโยบายและแผนได้นำแผนพัฒนาการศึกษานี้เสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเพ่ือขอความเห็นชอบ  

การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะ 
 ในการเผยแพร่แผนพัฒนาการศึกษา  ได้จัดพิมพ์เพื่อมอบผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ทาง Website และ            
E-mail เพ่ือให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมายังหน่วยงานได้ 
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         บทที่ 4 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 2. ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 
 
 
 จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
พบว่า สถานภาพอยู่ในตำแหน่ง Cash Cows  โดยมีสภาพแวดล้อมภายในอยู่ในความเข้มแข็ง กล่าวคือ  มี
โครงการสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีการมอบหมายภาระงานที่เป็นระบบตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดและมี
อิสระในการออกแบบและพัฒนางานของตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรู้ความสามารถตามภารงานที่รับผิดชอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องและร่วมมือในการปฏิบัติงานแบบ
กัลยาณมิตรมีค่านิยมที่ทำงานเป็นทีม  มีระบบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถประสานงานระหว่าง
โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  มีระบบการติดต่อสื่อสารและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดทำให้ผู้
อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) สูงขึ้น  มีการวางแผนและกำหนด
ทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ กิจกรรมที่สนองต่อกลยุทธ์  จุดเน้น 
เป้าประสงค์ของ สพฐ.  โดยสามารถถ่ายทอดนโยบายผ่านแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีการรายงานและติดตามผล
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อย่างต่อเนื ่อง ผู ้บริหารให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณพร้อมติดตามการใช้
งบประมาณเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล  ในส่วนสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษานั้น เนื่องจาก สภาพเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่
สามารถส่งบุตรหลายเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ บางคนต้องไปทำงานนอกเขตพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้อาศัย
อยู่กับบิดามารดา หรือย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองทำให้ไม่สามารถติดตามการเข้าเรียนได้ อีกทั้งยังมีปัญหายาเสพ
ติดในหมู่เด็กวัยเรียนเพิ่มขึ้น มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกมส์ มี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะค่อนข้างดีนิยมส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
และโรงเรียนเอกชน ทำให้นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลลดลงเกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นงบประมาณที่ได้รับลดลง
ตามจำนวนนักเรียน ปัญหาครูไม่ครบชั้นทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจเหตุผล  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีรายได้น้อยไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนหรือบางแห่งไม่ให้ความสำคัญในการ
จัดการศึกษา  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชนยังไม่มีคุณภาพและไม่ทั่ว ถึงทั้งขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยีใน
ท้องถิ่นทำให้ขาดการเข้าถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
จัดการให้เกิดรูปธรรมทำให้เห็นภาพของประโยชน์ต่อการดำรงชีพตามหลักดังกล่าว 
 
2. ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา 
 จากการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตามบริบทของสถานศึกษาในสังกัด และนำ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสาระในการกำหนด
ทิศทางพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นบุคคลที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้  ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จึงได้ดำเนินกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 – 2565  โดยการ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด มากำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงของนโยบายที่เกี ่ยวข้อง กับสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบันเพื่อกำหนด
เป้าหมายของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างองค์กรคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล          
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
คำนิยาม 
 การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน ปฐมวัย มาตรฐาน
หลักสูตร   
 สร้างองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล : 6 ประการ  (นิติธรรม คุณธรรม  โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคุ่มค่า) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : 2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล     
มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 
 สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21  
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์   
 4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน     
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคม 
 2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การจัดการที่
หลากหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย           
ตามแนวทาง 5M Model 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการจัดการความรู้  (KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บนพ้ืนฐานของการวิจัย เพื่อ
พัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลักความ
คุ้มค่า บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายและเหมาะสม
กับบริบทของพ้ืนที่สู่ความยั่งยืน 
 10. ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว 
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กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและพ้ืนที่ 
   3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    ด้านผู้เรียน 
    3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
    3.2.ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
    3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
    3.4ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะการคิด วิเคราะห์ 
    3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
    3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
    3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) 
    3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
    3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน 
ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
    3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
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                      3.14  ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็น
พิเศษและความสามารถพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 
    ด้านสถานศึกษา 
    3.15 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
    3.16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
    3.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 
ขัน้ (IS: Independent Study) 
    3.18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   5.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด 
   6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
   7.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
   8. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
  เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
  3. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
  4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของแต่ละระดับ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้าน   
ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  7. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
  8. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 
  10. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
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  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ 
การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำความรู้
มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
   ๒. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ ๒๐ ปี 
   ๓. ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี ๒๑ และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   ๔. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  
   ๕. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละคน 
   ๖. ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวาง
แผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
   ๗. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
   ๘. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลน 
   ๙. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
   เป้าประสงค์ที่  7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการดว้ยหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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   ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
   ๓. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   ๔. หน่วยงาน/องค์กรมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางศึกษา 
   5. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสีย  ตามแนวทาง 5M Model 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (3.2.1) 
   2. ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิด
คุณภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ดำเนิน
ตาม 5 M Model อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  (KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บน
พ้ืนฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่องโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่
การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีนำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
   4. ร้อยละของสถานศึกษา ทีมีการกำกับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 
   5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) และ PLC อย่างเป็นระบบ 
   6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
  3. ประสาน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่สู่ความยั่งยืน  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ การพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย 
การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ที่ 1๐  ผู้เรียนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
ห่างไกล ทุรกันดาร จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว 
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ  
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (๓R ๘C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
                     มีความสามารถในการพ่ึงตนเองเป็นพลเมือง ที่ดีของสังคม 

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาทักษะผู้เรียนดา้นการคดิแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบตามแนวคดิเชิงคำนวณโดยใช้เกม
เป็นฐาน 
 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีทักษะการคดิ วิเคราะห ์
 

นักเรียนทุกคน
ในสังกัด 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กทุกช่วงวัย 
 

ร้อยละของผูเ้รียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสตปิัญญา และมีความ
พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดบัท่ีสูงขึ้น 
  

นักเรียนทุกคน
ในสังกัด 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนไดร้ับประทาน อาหารตาม
หลักโภชนาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีสุขภาวะที่ดทีุกช่วงวัย นักเรียนทุกคน
ในสังกัด 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

4. พัฒนาทักษะชีวิตสู่อาชีพโดยนอ้มนำศาสตร์พระราชา
มาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู ้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รบัการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะการดำรงชีวิต มีคณุธรรม 
จริยธรรม และมีจติสาธารณะ 
 

ครูผูส้อนกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพ 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 
29 ประการ 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและพื้นที ่

โรงเรียนวิถี
พุทธ จำนวน 
33 โรง 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
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แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

6. พัฒนาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและพื้นที ่

สถานศึกษาท่ี
จัดการเรียน
ปฐมวัยทุก
แห่ง 

85 85 85 85 กลุ่มตดิตาม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

7. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับผู้เรยีนและเป็นปัจจุบันสอดคลอ้งกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสมรรถนะ 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและพื้นที ่
 

ครูผูส้อนของ
สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
60 คน 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

8. พัฒนาครผูู้สอนภาษาไทยมคีวามรู้ ความเข้าในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกได้   

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและพื้นที ่

ครูผูส้อน
ภาษาไทย 
จำนวน80 คน 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

9. พัฒนาทักษะและกระบวนการการวิจัยในช้ันเรียนให้กับ
ครูผูส้อน ให้สามารถนำผลการวจิยัไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนได ้

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีนและพื้นที ่

ครูผูส้อน 80 
คน 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

10. ส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนทีม่คีวามสามารถในด้าน
วิชาการ ดนตรี กีฬา ศลิปะ และอืน่ ๆ เพื่อยกระดับสู่
ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 

ร้อยละของผูเ้รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

นักเรียนช้ัน ป.
๑ – ม.๓   

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

11. ส่งเสริมผู้เรยีนใหม้ีการพัฒนาตนเองใฝ่รู้ใฝเ่รียน และ
มีผลงานดีเด่นในดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
 

โรงเรียนใน
สังกัดที่ผ่าน
การคัดเลือก
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญา 
                     ของเศรษฐกิจพอเพียง      

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. ส่งเสริมความสามารถ ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยี   
 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีความสามารถพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ 
 

นักเรียน 
๓๒,๒๙๗ คน 
 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 

๑. สนับสนุนการจดัทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อ
เก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวาง
แผนการจดับริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีน 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียน และสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนให้แกผู่้เรยีนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ข้อมูลโรงเรียน 
นักเรียนใน
สังกัด 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๔  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย เป็นสร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
                      ที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาทักษะและกระบวนการ วิจัยเพื่อพัฒนา
กระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ในช้ันเรียน 

ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ 
และการวดัประเมินผลอยา่งมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน 

ครูผูส้อน 
จำนวน 80 
คน 

80 80 80 80 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

2. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และการบริการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ให้น่าอยู ่

ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจ 

ผู้รับบริการทุก
คน 

100 100 100 100 กลุ่มอำนวยการ 
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แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

3. พัฒนาระบบการจัดทำข้อมลูประกอบการพิจารณา
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

ร้อยละผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด 

80 80 80 80 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

4. ส่งเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรยีนรู้
แบบ Active Learning    
 

ร้อยละผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

80 85 90 100 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการจดั
การศึกษา 

5. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)  

ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจดัการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน 

หลักสตูร ป.๑, 
ป.๔, ม.๑  

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผลการจดั
การศึกษา 

6. พัฒนาครูพี่เลี้ยงประจำศูนยส์ะเต็มศึกษาประจำ
จังหวัด ระดับประถมต้น ประถมปลาย และมัธยมต้น 
ด้วยระบบทางไกล เพื่อให้ครูพีเ่ลี้ยงได้ขยายผลต่อให้
ครูผูส้อนในแต่ละระดับ 

ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่
 

ครูพี่เลีย้ง
ประจำศูนย์  
สะเต็มศึกษา
ประจำจังหวัด 
๖๐ คน 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผลการจดั
การศึกษา 

7. พัฒนาระบบข้อมลูอัตรากำลังข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ 
20 ปี 

โรงเรียนใน
สังกัด 

100 100 100 100 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับทุกประเภท 

ร้อยละผู้บรหิาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา, 
ครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา  

70 70 70 70 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

9. พัฒนาระบบการประเมินประสทิธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบัการ
พัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถนำผล
ไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการ 
ศึกษา  

100 100 100 100 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

11. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับบรรจุแต่งตัง้ใหม่ สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจดัการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ทุกคน 

100 100 100 100 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

12. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีทักษะในการสร้าง
นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรในสังกัด สามารถผ่านการพัฒนา
ตนเองผ่านระบบ digital Technology 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา, 
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

80 80 80 80 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศกึษาทุกแห่ง   มี
ระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อ
กับโครงการอินเทอรเ์น็ตได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 

ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที ่
 

สถานศึกษาใน
สังกัด  

85 90 95 100 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

14. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology:DLIT) ใหค้รอบคลุมทุก
พื้นที่อย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจดัการ
เรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ตามศักยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคน 

บุคลากรใน
โรงเรียน ท้ัง 
๒๔๓ แห่ง 

85 90 85 100 กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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เป้าประสงค์ที ่๗  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง  
                      เป็นปัจจุบนั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการบรหิารจดั
การศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และถูกต้อง  

ร้อยละผู้มสี่วนร่วมพัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป ี

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2. พัฒนาระบบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และและแผนปฎิบัติการ ใช้ในการบริหาร
จัดการดา้นการศึกษา 

ร้อยละ ครูและบุคลากรมีการบรหิารจัดการงานด้าน
งบประมาณอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 

1.สถานศึกษา
ทุกแห่ง 
2. สพท. 
 

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3. เสริมสร้างคณุธรรมด้วยการนำข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทำบุญในวันพระ ทุกอำเภอ
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

ร้อยละข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รบัการ
พัฒนาการเสริมสร้างวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป่าหมาย และนำผลไปใช้ใน
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้าราชการครุ 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด 

100 100 100 100 กลุ่มอำนวยการ 
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กลยุทธ์ ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 5  สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทาง 5M Model 

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนกัแก่ ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวน การพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้   

ร้อยละสถานศึกษามรีูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการ
ของสถานศึกษาให้เกิดคณุภาพ 
 

ผู้บริหาร
โรงเรียน,ครู, 
นักเรียน 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

2. พัฒนากระบวนการ รูปแบบ การนิเทศเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 

ร้อยละสถานศึกษามรีูปแบบและแนวทางในการบริหารจดัการ
ของสถานศึกษาให้เกิดคณุภาพ 
 

สถานศึกษา
จำนวน ๒๔๓ 
แห่ง 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล
การศึกษา 

3. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก และสรา้งรูปแบบนวัตกรรมการนิเทศตดิตาม
ของศึกษานิเทศก์เพ่ือสามารถพัฒนาและชับเคลื่อน
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการ
ขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M Modelอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

สถานศึกษา
จำนวน243 
แห่ง 
19 เครือข่าย 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล
การศึกษา 

4. พัฒนาทักษะครผูู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการห้องเรยีนได้อย่างมั่นใจ
และมเีทคนิคการสอนตามรูปแบบ 
Communicative Approach และใช้กิจกรรมและ
สื่อการสอนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละของสถานศึกษามีคณุภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับ
สากล 

ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ
50 คน 

85 85 85 85 กลุ่มนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผล
การศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจัดการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ในการวางแผนการจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

สถานศึกษาใน
สังกัด/
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
ทั้ง ๒๔๓ แห่ง 

๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 
เป้าประสงค์ที่ 8  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนท่ีมผีลการดำเนินงานเป็นเลิศได้
เผยแพรค่วามรู้ ผลงานดเีด่น ระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ ในรูปแบบการจดันทิรรศการ 

ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัฐกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100 100 100 100 กลุ่มอำนวยการ 

2. ส่งเสริมใหโ้รงเรียนท่ีมผีลการดำเนินงานเป็นเลิศได้
เผยแพรค่วามรู้ ผลงานดเีด่น ระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับประเทศ ในรูปแบบการจดันทิรรศการ 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคล้องกัน
และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100 100 100 100 กลุ่มอำนวยการ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กทุกช่วงวัย 
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจดัการสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education 
Sustainable Development : EESD) 

สถานศึกษา
ทุกแห่ง 

100 100 100 100 กลุ่มส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 
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เป้าประสงค์ที่ 9  มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวทาง ตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบรหิารจดัการและตดิตามผล
การดำเนินงานโรงเรยีนขนาดเล็ก ที่จัดการศึกษาโดยการ
เรียนรวมแบบช่วงช้ัน ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิ
อยู่ในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด 

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการบรหิารจดัการโรงเรียนดีใกล้
บ้าน(แม่เหล็ก)  
 

ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาท่ีสอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โรงเรียนดีใกล้
บ้าน(แม่เหล็ก) 
9 โรงเรียน 

100 100 100 100 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบรหิารจดัการโรง 
เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรยีนและบรูณาการหลักสตูรให้สอดคล้องกับ
สังคม วัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่น 

ร้อยละของสถานศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร จัดการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รยีนโดยการบูรณาการ
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับสังคม วัฒนธรรมและภาษาของ
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
และครู 60 
คน 

100 100 100 100 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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บทท่ี 5 
โครงการ/งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

โครงการ 
ปีที่ดำเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. ยกระดับคณุภาพการศึกษาทั้งระบบ - - - 250,000 ผู้บริหาร สพป.มุกดาหาร 
2. มหกรรมความสามารถงานศลิปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 735,290 350,000 500,000  นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
3. เพิ่มทักษะดา้นอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไ่ด้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ - - - 20,000 นิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลือ่นโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 29 ประการ 
 

- - - 10,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

5. พัฒนายกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย - - 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

6. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสตูรสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21      

- - 200,000 110,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

7. การพัฒนาการวจิัยในช้ันเรียน - - 100,000 120,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

8. ทักษะชีวิตสู่อาชีพโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาบรูณาการกับการจัดการเรยีนรู้ - - - 20,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

9. การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) - - - 60,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

10. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผูค้ัดกรองและพีเ่ลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม - - - 40,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

11. การประเมินและยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) และด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (NT) 
 

- - 50,000 90,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 
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โครงการ 
ปีที่ดำเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

12. การพัฒนาครผูู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน - - - 60,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

13. การพัฒนาสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ ครผูู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา - - - 20,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

14. การพัฒนาคลังสื่อการเรียนรูอ้อนไลน ์ - - - 90,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

15. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัเขตเศษฐกิจพิเศษชายแดน - - - 40,000 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

16. การพัฒนาการจดัการเรียนรูก้ลุ่มสาระภาษาไทย - - 150,000 - นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

17. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนการสอนการทดสอบระดับชาติ - - 50,000 - นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

18. การพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 100,000 - นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

19. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผูค้ัดกรองและพีเ่ลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม - - 100,000 - นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

20. พัฒนาประสิทธิภาพการจดัการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 140,000 140,000 95,000 - อำนวยการ 
21. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มุกดาหาร 500,000 - - - นโยบายและแผน 
22. การบูรณาการส่งเสริมนักเรียนไทย พัฒนาดี สูงดสีมส่วน สุขภาพจิตดีทุกช่วงวัย 55,000 - - - ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
23. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 14,000 12,000 14,000 - ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
24. การแข่งขันกีฬานักเรียน 30,000 - - - ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
25. เฝ้าระวังป้องกันและให้ความช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) - 30,000 - 50,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
26. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15,000 - - 40,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รวม 1,489,290 532,000 145,9000 1,120,000  
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กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

โครงการ 
ปีที่ดำเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. การตดิตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา และการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

10,000 30,๐๐๐ 50,000 30,000 นโยบายและแผน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัตั้ง จัดสรร และตดิตามการบริหารงบประมาณรายจา่ย 
ประจำป ี

4๐,๐๐๐ 70,000 30,000 55,000 นโยบายและแผน 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการประจำป ี

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 389,000 นโยบายและแผน 

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามแผนปฏิบตัิการประจำป ี 10,000 - - - นโยบายและแผน 
5. การตรวจสอบภายในประจำปี  5๕,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 70,000 ตรวจสอบภายใน 
6. การประชุมสมัมนาผู้บริหารสถานศึกษา 50,000 50,000 70,000 - อำนวยการ 
7. การประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 35,700 36,400 24,000 - อำนวยการ 
8. การผลติและจัดทำสื่อประชาสมัพันธ์เผยแพรป่ระสิทธิภาพภาครฐัและการบริการประชาชน 50,000 50,000 50,000 20,000 อำนวยการ 
9. การปรับปรุงภมูิทัศน์และพัฒนาอาคารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 80,000 อำนวยการ 
10. การส่งเสรมิงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธ ีและกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 15,000 15,000 15,500 15,500 อำนวยการ 
11. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ การติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA) 

30,000 15,200 20,000 30,000 อำนวยการ 

12. การเสริมสร้างเชิดชูเกยีรตผิู้ประกอบวิชาชีพครู งานวันครู 30,000 30,000 21,000 - อำนวยการ 
13. พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต - - - 100,000 อำนวยการ 
14. พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

40,000 50,000 100,000 40,000 กฎหมายและคด ี

15. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 30,000 บริหารงานบุคคล 
16. การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 264,840 - 100,000 - บริหารงานบุคคล 
17. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำเขตพื้นที่การศกึษา - 35,000 200,000 - บริหารงานบุคคล 
18. จดัทำข้อมูลวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เพื่อวางแผน
อัตรากำลังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐ ๓๓,๗๐๐ 20,000 บริหารงานบุคคล 
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โครงการ 
ปีที่ดำเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

19. การสรรหาและคดัเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษา 200,000 100,000 200,000 150,000 บริหารงานบุคคล 
20. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา 

๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ 160,000 บริหารงานบุคคล 

21. การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) - - - 40,000 บริหารงานบุคคล 
22. การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี 
 

๑๕๑,๒๐๐ ๑๕๑,๒๐๐ ๑60,0๐๐ 13,500 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

23. การประชุมอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานลูกจ้างประจำและลูกจา้ง
ช่ัวคราว 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 50,000 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

24. การคัดเลือกครผูู้มผีลงานดีเดน่ประสบผลสำเร็จเป็นท่ีประจักษเ์พื่อรับรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 5,000 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

25. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งพนักงานราชการ - - - 18,000 พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

26. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง การเบกิจ่าย การกำกับ ตดิตามและการ
ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจดัจ้าง และการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

- - - 250,000 บริหารการเงินและ
สินทรัพย ์

27. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) 

30,000    นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

28. พัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) 30,000 30,000 50,000  นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

รวม 1,595,440 1,476,500 1,824,200 1,566,000  
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กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ 
ปีท่ีดำเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 55,000 ๑๐๐,๐๐๐ 55,๐๐๐ 67,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

2. การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียมรูปแบบใหม่ DLTV/DLIT  

- - 100,000 20,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

3. การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

200,000 150,000 250,000 320,000 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

4. จับมือสานพลัง ก้าวสู่เปา้หมาย 99 (ผอ.สพป.พบเพ่ือนครู) 350,000 250,000 - - นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

5. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการมาตรฐานและการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

30,000 2๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 10,000 อำนวยการ 

6. การขับเคลื่อนยุทศาสตร์การศกึษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC  415,000 415,000 356,740 90,000 อำนวยการ 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ 

๒๘,0๐๐ ๒๘,๙๐๐ ๒๘,๙๐๐ 30,000 บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานส่งเสริมคณุภาพการจัดการศึกษา  ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 20,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. พัฒนาโครงการอาหารกลางวัน 55,000 ๑๐๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 40,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. การพัฒนาครผูู้สอนภาษาอังกฤษ - - 100,000 70,000 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
11. การสังเคราะหร์ายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา - - - 50,000 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
12. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 30,000 - - 50,000 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
13. พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ
ประกันคณุภาพการศึกษาแนวใหม่ 

- - 120,000 - นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

รวม 1,177,000 1,077,900 1,174,640 767,000  
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กลยุทธ์ที่  ๔ การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

โครงการ 
ปีท่ีดำเนินงาน/ประมาณการงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. จัดนิทรรศการและเสนอผลงานของนักเรียนงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 120,000 120,000 50,000 50,000 อำนวยการ 
2. การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรยีนคุณภาพในสังกดั ๕๐,๐๐๐ 135,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 47,000 นโยบายและแผน 
3. รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา (คลิป VDO) 22,170 - - - ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รวม 192,170 255,000 80,000 97,000  

 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565) 42 
 

 

บทท่ี 6 
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

1. การนำแผนสู่การปฏิบัต ิ
การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พ .ศ. 

2562-2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการ
สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี ่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานต้นสังกัด  แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง แผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา  
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มงานและหน่วยงานในสังกัด   ดำเนินงานอย่างเป็น รูปธรรม 
โดยการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู ่โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่มีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรมนั้นๆ 
ด้วย  
  3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำการศึกษา  มีความ
มุ่งม่ันจริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการชี้แจง สร้างความรู้ 
ความ เข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพ  
  4) ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อานวยการสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญและใช้
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 – 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
เป็นเครื่องมือ กรอบ และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  
   5) ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล แก่
บุคลากรที่ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  
 6). หน่วยงานกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ 

2. การติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2562 – 2565  ไปสู่การ
ปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสำคัญดังนี้  
 1) จัดตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล  เพื่อขับเคลื่อนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  ร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าภายใต้กรอบท่ีกำหนดขึ้น และจัดทำรายงานผล อย่างต่อเนื่องทุกปี  
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 2) กำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ หรือปี 
การศึกษา  
 3) สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยงานในสังกัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 4)  ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ ในช่วงกลางและปลายแผนฯ พร้อมปรับปรุง แนว
ทางการติดตามประเมินผลทุกระดับ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ เพื่อให้แผน สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที ่ได้ 
เสนอไว้ในแผน มาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะต่อไป 
 5) ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับแผน หรือจัดทำ
แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในห้วงต่อไป  
 6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
นายประภาส  ไชยมี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
นายพิเชษฐ  มหาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
นายมนตรี  ลาดนาเลา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะทํางานจัดทําเอกสาร 

1. นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
2. นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ 
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ  
4. นายชูกิจ  พาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
5. นายรุ่งเรือง  อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
6. นางสาวสุจิตรา  ไตรยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
7. นายราเชนทร์  มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
8. นายเชษฐกิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 
 

 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

กระทรวงศึกษำธิกำร


