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 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มุกดาหาร ฉบับนี้ เกิดจากกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเสนอแนะในคราวประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลทางการบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา เมื่อวันที่ 28 – 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมช้างน้าว โรงเรียนมุกดาหาร ต าบลมุกดาหาร 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2560-2579  นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือน าแผนปฏิบัติการประจ าปี ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มาตรการ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่ม/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในทุกขั้นตอน 
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1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อาร มณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558-2563) 
ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร รวม 7 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
30 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง 
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร บริหารจัดการในรูปแบบ
องค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 
1.2 สภำพทั่วไปของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

1.2.1 สถำนที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 147 โรงเรียนมุกดาหาร 
(อาคารชีวเกษตร) ถนนมุกดาหาร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 

 
 โทรศัพท์    :      0-4262-0639    โทรสาร      : - 

Web site   : www. sesomuk.go.th  e-mail      : Sesomuk@muk.ac.th 
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2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 1.2.2 อำณำเขต 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอนาแก อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ านาจเจริญ และอ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนภำพที่ 1 แผนที่จังหวัดมุกดาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดนครพนม 

จังหวัดยโสธร 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

N 
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แผนภำพที่ 2 แผนที่โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอเมือง 
1. มุกดาหาร 
2. นวมินทราชูทิศ อีสาน  
3. มุกดาวิทยานุกุล 
4. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    มุกดาหาร 
5. เมืองมุกวิทยาคม 
6. ดงเย็นวิทยาคม 
7. นาโสกวิทยาคาร 
8. ผึ่งแดดวิทยาคาร 
9. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 
10. ดงมอนวิทยาคม 
11. ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 
 

อ ำเภอหว้ำนใหญ่ 
12. หว้านใหญ่วิทยา 
 

อ ำเภอหนองสูง 

20. หนองสูงสามัคคีวิทยา 
21. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 
22. หนองแวงวิทยาคม อ ำเภอดงหลวง 

13. ดงหลวงวิทยา 

14. กกตูมประชาสรรค์  
         รัชมังคลาภิเษก 

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย 

23. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
24. ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 
25. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
26. โชคชัยวิทยา 
27. อุดมวิทย์ 

อ ำเภอค ำชะอี 

15. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ ์
16. ค าชะอีวิทยาคาร 
17. ค าชะอีพิทยาคม 
18. เหล่าประชาอุทิศ 
19. ค าบกวิทยาคาร 
 

อ ำเภอดอนตำล 

28. ผาเทิบวิทยา 
29. โพธิ์ไทรวิทยา 
30. ดอนตาลวิทยา 

30 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร บริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 
4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
 1. สหวิทยาเขตแก้วกินรี ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนมุกดาหาร 
2. โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
3. โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 
4. โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 
5. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 
6. โรงเรียนดอนตาลวิทยา 
7. โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 
8. โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 

 2. สหวิทยาเขตค าชะอีหนองสูง ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 
2. โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  
3. โรงเรียนค าชะอีพิทยาคม 
4. โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 
5. โรงเรียนค าบกวิทยาคาร 
6. โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 
7. โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 
8. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

3. สหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 
2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
3. โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 
4. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
5. โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์  
6. โรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย์ 
7. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

          4. สหวิทยาเขตมุกนิคม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ 
2. โรงเรียนโชคชัยวิทยา 
3. โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
4. โรงเรียนอุดมวิทย์ 
5. โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
6. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 
7. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 
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แผนภำพที่ 3 แผนที่โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร แยกรายสหวิทยาเขต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สหวิทยำเขตแก้วกินรี 
1. มุกดาหาร 
6. ดงเย็นวิทยาคม 
7. นาโสกวิทยาคาร 
8. ผึ่งแดดวิทยาคาร 
10. ดงมอนวิทยาคม 
28. ผาเทิบวิทยา 
29. โพธิ์ไทรวิทยา 
30. ดอนตาลวิทยา 

2. สหวิทยำเขตค ำชะอีหนองสูง 
15. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ ์
16. ค าชะอีวิทยาคาร 
17. ค าชะอีพิทยาคม 
18. เหล่าประชาอุทิศ 
19. ค าบกวิทยาคาร 
20. หนองสูงสามัคคีวิทยา 
21. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ ์
22. หนองแวงวิทยาคม 

3. สหวิทยำเขตสะพำนอินโดจีน 

2. นวมินทราชูทิศ อีสาน  
3. มุกดาวิทยานุกุล 
4. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย  
    มุกดาหาร 
9. นาวาราชกิจพิทยานสุรณ์ 
11. ค าปา่หลายสรรพวิทย ์
12. หว้านใหญ่วิทยา 
13. ดงหลวงวิทยา 
 

4. สหวิทยำเขตมุกนิคม 

5. เมืองมุกวิทยาคม 
14. กกตูมประชาสรรค์  
     รัชมังคลาภิเษก 
23. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
24. ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 
25. แวงใหญ่พิทยาสรรค ์
26. โชคชยัวิทยา 
27. อุดมวิทย์ 
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ตำรำงท่ี 1 พ้ืนที่ให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หลังคำเรือน เทศบำล อบต. ประชำกร 

มุกดาหาร 7 53 526 119,222 26 29 351,484 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2564 : ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 53 ต าบล 526 หมู่บ้าน 119,222 หลังคาเรือน 
มีเทศบาล 26 แห่ง และ อบต. 29 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 351,484 คน 

 1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูง
ของแนวเทือกเขาภูพาน ส่วนทางทิศตะวันออกเรื่อยลงไปถึงตอนใต้ มีสภาพเป็นที่ราบลอนลาดเล็กน้อยถึงลอนชัน
จากตอนกลางของจังหวัดเรื่อยไป ทางทิศตะวันออกจรดแม่น้ าโขง สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ มีล าห้วย
ที่ส าคัญที่ไหลจากทิศตะวันตกไปรวมกับแม่น้ าโขงทางทิศตะวันออก ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบังอ่ี ห้วยบังทราย ห้วยชะโนด 
ห้วยทราย ห้วยชิงชัน พื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 289 เมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร สามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) พ้ืนที่ภูเขาและ
เทือกเขา มีแอ่งระหว่างภูเขาสูงครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ ส ารวจพบอยู่ทางด้านตะวันตก
ถึงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางและทางตอนใต้ของจังหวัดมุกดาหาร มักเป็นพื้นที่ป่าค่อนข้างทึบ โดย
ภูเขาต่าง ๆ วางตัวโดยรวมในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
เช่น ภูพาน ภูช้าง ภูมะโน ภูจ้อก้อ ภูหมู ภูค าหยาด เป็นต้น (2) ที่ราบลาดลอน ที่ดอน ซึ่งพบเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ 
กระจายตัวอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ลดระดับลงมาจากภูเขาสูง พบอยู่ทางตอนกลางเรื่อยลงไปจนถึงตอนใต้ของ
จังหวัด (3) พ้ืนที่ราบและเนินตะพักแม่น้ า พบบริเวณทางด้านตะวันออกบริเวณริมแม่น้ าโขง เป็นพ้ืนที่ตั้งของ
อ าเภอเมืองมุกดาหาร และเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ส าคัญ โดยมักพบเนินตะพักขนานไปกับแนวแม่น้ าโขงตั้งแต่
ตอนล่างของอ าเภอดอนตาลลงไป 

 1.2.4 เขตพื้นที่บริกำร 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีเขตพ้ืนที่บริการด้านการศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน 

1.3 อ ำนำจหน้ำที่ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

ตำรำงท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1 นายเลียง  ผางพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

23 ก.พ. 2564 – 26 ส.ค. 2564 

2 นางสุพร  สามัตถิยะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

27 ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน 
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1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 

คณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงาน
การเงินและ 

สินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสรมิ 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ีกลุ่มส่งเสรมิการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

 1.5.1 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและโรงเรียน 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565  

ขนำดโรงเรียน (เกณฑ์ สนผ.) จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก                 1 - 499        คน 20  66.67 
ขนาดกลาง            500 - 1,499     คน  9 30.00 

 ขนาดใหญ่             1,500 - 2,499   คน   1 3.33 
ขนาดใหญ่พิเศษ         2,500           คน  ขึ้นไป 
  

0  0.00 
รวม 30 100.00 

      ข้อมูลจากระบบ DMC  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลครู นักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2565  
   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
ม.1 2,684 89 
ม.2 2,762 87 
ม.3 2,712 88 

รวมนักเรียน ม.ต้น 8,158 264 
ม.4 2,548 85 
ม.5 2,303 80 
ม.6 2,232 79 

รวมนักเรียน ม.ปลำย 7,083 244 
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 15,241 508 

ครู 865 
ข้อมูลนักเรยีนจากระบบ DMC  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 
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 1.5.2 ข้อมูลบุคลำกร 

ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จังหวัดมุกดำหำร 
ที ่ โรงเรียน ผู้อ ำนวยกำร รอง

ผู้อ ำนวยกำร 
ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม 

1 มุกดาหาร 1 4 7 31 18 51 - 112 
2 ดอนตาลวิทยา 1 2 9 9 11 25 - 57 
3 ผาเทิบวิทยา 1 - 3 13 1 3 - 21 
4 โพธ์ิไทรวิทยา 1 - 3 1 1 9 - 15 
5 ดงมอนวิทยาคม 1 - 1 5 6 3 - 16 
6 นาโสกวิทยาคาร 1 1 1 1 4 9 - 17 
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร 1 1 2 5 5 23 - 37 
8 ดงเย็นวิทยาคม 1 1 2 9 4 8 - 25 
9 หนองสูงสามัคคีวิทยา 1 2 2 5 1 35 - 46 
10 ค าชะอีวิทยาคาร 1 2 3 7 6 30 - 49 
11 ค าชะอีพิทยาคม 1 - - - 2 13 - 16 
12 ค าบกวิทยาคาร 1 - 2 1 4 9 - 17 
13 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 1 - 3 4 8 - 17 
14 หนองแวงวิทยาคม 1 - - 1 - 10 1 13 
15 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1 - 1 - 1 11 - 14 
16 เหล่าประชาอุทิศ - - 2 4 2 3 - 11 
17 มุกดาวิทยานุกูล 1 2 2 13 14 19 - 51 
18 นวมินทราชูทิศ อีสาน 1 1 - 2 5 25 - 34 
19 ดงหลวงวิทยา 1 2 1 18 4 17 - 43 
20 หว้านใหญ่วิทยา 1 1 3 7 2 8 - 22 

21 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

1 4 3 8 8 31 - 55 

22 ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 1 - 1 7 4 6 - 19 
23 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ - - 1 6 3 5 - 15 
24 เมืองมุกวิทยาคม 1 - 1 2 4 9 - 17 
25 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 1 3 5 17 11 23 - 60 
26 โชคชัยวิทยา 1 - 1 8 1 1 - 12 
27 อุดมวิทย์ 1 - 1 3 3 9 - 17 
28 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1 - 1 4 2 5 - 13 
29 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 - 5 6 - 1 - 13 
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก - - 1 6 3 1 - 11 

รวมทั้งสิ้น 27 27 64 202 134 410 1 865 

ข้อมูล ณ มกราคม 2565 
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1.6 รำยช่ือและช่องทำงกำรติดต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสำร 
1 นายสุรพงษ์   รัตนวงศ์ 

(ประธำนสหวิทยำเขตแก้วกินรี) 
มุกดาหาร 081-5749942 042-611590-

102 
042-611087-

104 
2 นายเศกสรรค์ ปัญญาแก้ว นาโสกวิทยาคาร 061-2929644 042-660006 042-660104 
3 นายบุญเลี่ยม  บุญศร ี ผึ่งแดดวิทยาคาร 091-8606086 042-636196 042-636196 
4 นายเกษร  สินพนู นวมินทราชูทิศ อีสาน 083-4151577 042-672056 042-672058 
5 นายธวชัชัย อยู่พุก ค าป่าหลายสรรพวิทย ์ 061-7936353 042-643065  
6 นางสุภัคชญา  นารากิจศิริ ดงเย็นวิทยาคม 084-6005354 042-612605 042-613581 
7 ว่าที่ ร.ต.ชโย สุพร (รักษาการ) นาวาราชกิจพทิยานุสรณ์ 084-2894247 042-610101 042-676305 
8 นายกาญจน์ธนัศฐ์  เติมเกษมศานติ์ 

(ประธำนสหวิทยำสะพำนอินโดจีน) 
มุกดาวิทยานุกูล 091-0639936 042-639219 042-639317 

9 นายศักดิ์  รุ่งแสง วิทยาศาสตรจ์ุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

089-9495574 042-660442 042-660442 
ต่อ 104 

10 นายศิริพร  บุญทะระ ดงมอนวิทยาคม 096-9182060 042-661542 042-661551 
11 นายวนิิจ  พลธะรัตน์ เมืองมุกวิทยาคม 088-5840914 042-640052 042-640055 
12 นายอดิศร  คันธโรรส 

(ประธำนสหวิทยำค ำชะอีหนองสูง) 
ค าชะอีวิทยาคาร 095-2257104 042-691082 042-691271 

13 นายธวชั  สุขบตั ิ ค าบกวิทยาคาร 089-4216122 042-670155 - 
14 นายวชิัย  ชา่งถม ชัยปัญญาวิทยานสุรณ์ 095-5496461 042-684099 - 
15 นายบุญชอบ  อุสาย ค าชะอีพิทยาคม 087-7216530 042-635023 - 
16 นางจารุณี ฤทธิ์วงศ์ 

(รักษาการ) 
เหล่าประชาอุทิศ 098-2295121 042-663533 042-663534 

17 นายธนิต ทองอาจ ดอนตาลวทิยา 093-5199365 042-689088 042-689335 
18 นายสวาสดิ์  สมประสงค ์ โพธิ์ไทรวิทยา 080-2212278 042-640528 042-640701 
19 นายปิโย  ลสุุข ผาเทิบวทิยา 080-1938668 042-676321 042-638242 
20 นายภักดี   สมคะเณย ์

(ประธำนสหวิทยำเขตมุกนิคม) 
ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 081-8727979 081-9648822 042-681135 

21 นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ์ อุดมวิทย์ 094-1701301 042-662495 089-5718385 
22 นายราชัน  อาจวิชัย ร่มเกล้าพิทยาสรรค ์ 081-7998496 - - 
23 นายอภินนัท์  อินลี  แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 086-2347847 - 042-049742 
24 สิบเอกจิตติ ช่างแกะ โชคชัยวทิยา 096-3589497 - 042-662534 
25 นายวิษณุกร  จันทรา ดงหลวงวิทยา 091-0198377 042-697162 042-697087 
26 นางนิชกานต์  ศรีหาพล

(รักษาการ) 
กกตูมประชาสรรค์   
รัชมังคลาภิเษก 

098-6078779 - - 

27 นายรังสติ  บุญพอ หว้านใหญ่วิทยา 065-9874536 042-699062 042-699062 
28 นายเนรมิต  กฤตาคม หนองสูงสามัคคีวทิยา 062-1987949 042-635113 042-635112 
29 นายปานไทย ภลู้นแก้ว พลังราษฎร์พิทยาสรรพ ์ 085-5439125 081-9649119 042-642557 
30 ว่าที่ ร.ต.อัศดา  อัญฤาชัย หนองแวงวิทยาคม 084-4280840 042-642832 042-642856 

                                                                                   ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565 
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1.7 ข้อมูลบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ตำรำงท่ี 6 ข้อมูลบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
1. ผู้อ ำนวยกำร 1 
2. รองผู้อ ำนวยกำร 2 
3. ศึกษำนิเทศก์ 4 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค.(2) 16 
      - กลุ่มอ านวยการ 2 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 
      - กลุ่มนโยบายและแผน 2 
      - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 
      - กลุ่มกฎหมายและคด ี 1 
      - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1 

      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 2 
      - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 
      - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 
5. พนักงำนรำชกำร 6 
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว 4 

รวมทั้งสิ้น 33 
     ข้อมูล ณ  กรกฎาคม 2565 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 33 ราย จัดหาอัตราก าลัง

เพ่ิมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน อัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 4 ราย เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1.8 รำยชื่อและช่องทำงกำรติดต่อ บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง กลุ่มงำน อีเมล ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 นางสุพร สามตัถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร suporn.samat@gmail.com 0656265797 
2 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร thi.twtutor@gmail.com 0833568939 
3 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร pilaiwong2@gmail.com 0842720577 
4 นายบรม สุรมติร ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นิเทศ ติดตามฯ mdpd1053@gmail.com 0967345207 
5 นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ (ชก.) นิเทศ ติดตามฯ kanjanaporn19@gmail.com 0847921584 
6 นายภูมภิัทร กลางโคตร ์ ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นิเทศ ติดตามฯ Pummiphatklangkhot@gmail.com 0653073897 
7 นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นิเทศ ติดตามฯ 5550501085kku2012@gmail.com 0880565599 
8 นายเอกชัย อ้อทอง นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน ช านาญการพิเศษ 
นโยบายและแผน orthong4@gmail.com 0909536579 

9 นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชต ิ นิติกรช านาญการ กฎหมายและคด ี Jiraniti12@.gmail.com 0833478202 
10 นายวริทธ์ิ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา waljar1976@gmail.com 0611566635 
11 นางสิริรตัน์ ใจทาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อ านวยการ sirirat1476@gmail.com 0890420541 
12 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อ านวยการ phimaue@gmail.com 0634965463 
13 นายไกรกลุ สง่าวงศ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ 
ICT Krikoon@gmail.com 0897494307 

14 นายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล weechayut1987@gmail.com 0610248866 
15 นางสาวดวงนภา ค้าข้าว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(พนักงานราชการ) 
หน่วยตรวจสอบภายใน muayhi@hotmail.com 0982845462 

16 นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล boeing_12@hotmail.com 0956625697 
17 นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ooyna61@gmail.com  0658498126 
18 นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
นโยบายและแผน Kanyaweedao@gmail.com 0836619651 

19 นายศราวุฒิ พรหมศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล Noom27sandee59@gmail.com 0637498292 
20 นางอารี นามบุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ พัฒนาครูฯ areenamboonroug11@gmail.com 0610095449 
21 นางสาวชนาภัท โจณะสิทธ์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี

ช านาญการ 
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ chanapat.jonasit@hotmail.co.th 0876586928 

22 นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา natthapong.nui@gmail.com 0954241987 
23 นางธนัตตา ชาติวงศ ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Tanutta2520@gmail.com 0814717143 
24 นางสาวชยุตรา คนเพียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตามฯ Chayutra1981@gmail.com 0947835882 
25 นางสาวธาราทิพย์ ตั้งศิริไพบูลย์ นักวชิาการเงนิและบญัช ี

(พนักงานราชการ) 
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ์

taratip27062530@gmail.com 0620182494 

26 นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(พนักงานราชการ) นโยบายและแผน fai.orgie@gmail.com 0881315548 

27 นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สมาน นักวชิาการศึกษา 
(พนักงานราชการ) 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา chanakansapsamarn@gmail.com 0816627941 

28 นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคล 
(พนักงานราชการ) 

บริหารงานบุคคล mereefax@gmail.com 0882232722 

29 นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย ์ นักจดัการงานทั่วไป 
(พนักงานราชการ) 

อ านวยการ A-kina@hotmail.com 0951964605 

30 นางสาวธัญจิรา จันเคน พนักงานธุรการ อ านวยการ sinautchara23@gmail.com 0980565597 
31 นายวุฒิชัย จันทร์น้อย พนักงานขับรถ อ านวยการ wuttichai.jai3733@gmail.com 0969831341 
32 นางสาวกัณหา อุค า แม่บ้าน อ านวยการ - 0611769419 
33 นายธนากร จันทร์ดรตอง พนักงานรักษาความปลอดภัย อ านวยการ - 0984533650 
                                                                                      ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2565 
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1.9. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.9.1 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

    1.9.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 4 กลุ่มสาระ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
กลุ่มสาระ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รำยวิชำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

เปรียบเทียบพัฒนำกำร 
ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 54.12 53.59 -0.53 
ภาษาอังกฤษ 33.44 32.88 -0.56 
คณิตศาสตร์ 25.60 30.38 4.78 
วิทยาศาสตร์ 29.87 33.69 3.82 
คะแนนเฉลี่ย 35.76 37.64 1.88 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 จากตาราง คะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน 

    1.9.1.2 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับชาติ 
เหรียญทอง จ านวน 197 เหรียญ เหรียญเงิน จ านวน 67 เหรียญ และเหรียญทองแดง จ านวน 24 เหรียญ รวม 
288 เหรียญ 

    1.9.1.3 สถานศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2562 ดังนี้ 

  - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ าเภอหนองสูง  
จังหวัดมุกดาหาร 

  - นักเรียนรางวัลพระราชทาน 
   รางว ัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประเภทโรงเร ียนขนาดใหญ่ ค ือ 
เด็กชายปธานิน จันทนา โรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 1.9.2 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 

    นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินการเพ่ือให้นักเรียนในสังกัด ได้รับ
สิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม ประกอบด้วย 
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1. ประกาศการจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 
2. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ให้ความเห็นชอบ 
3. เตรียมความพร้อมการรับนักเรียนโดยการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ 

สพฐ. ให้สถานศึกษาทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. แจ้งสถานศึกษาขอข้อมูล แผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนและ

ชื่อผู้ประสานงานการรับนักเรียนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ โดยให้โรงเรียนบันทึกผ่าน Google form หรือส่งทาง 
AMSS++ 

5. สรุปรวบรวมข้อมูลแผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ สัดส่วนวิธีการรับนักเรียนพร้อมทั้ง
เสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เสนอคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

6. ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ ให้สถานศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครองทราบและถือปฏิบัติ 

7. แจ้งให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ผ่านโปรแกรมรับนักเรียนของ สพฐ. 
8. ออกติดตามการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
9. ประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน โดยสามารถยื่นความจ านง ณ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยตรง หรือยื่นความจ านงออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียน และประกาศผลการจัดหาที่เรียน 
11. สรุปผลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 99.22 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 92.80 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนไม่เต็มแผน 
2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด ส่งผลให้

โรงเรียนระดับต าบล มีจ านวนนักเรียนน้อยลง 

แนวทางเพ่ือการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
เพ่ือประกอบอาชีพ และพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน 

2. จัดการศึกษาตามความต้องการของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก หากไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้หรือเรียน
ต่อในสายอาชีพได ้
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1.9.3 ด้ำนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และคัดเลือกครู 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอชื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. เสนอรายชื่อและผลงานให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ 
5. หน่วยงานเจ้าของรางวัลประกาศผลการคัดเลือก 
6. ประกาศผลการคัดเลือกให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ 

เช่น งานวันครู ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา งานศิลปหัตถกรรมฯ 

1.9.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่ างเป็นระบบ มีกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จ านวน 30 โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงท าความเข้าใจการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน ในหัวข้อ 
1) มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
3) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4) การน าข้อมูลขององค์ประกอบและประเด็นการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา แสดงบนเว็บไซต์สถานศึกษา 
3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
4. สรุปรายงานโครงการ 

ส าหรับผลการด าเนินงานตามโครงการ มีดังนี้ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR จ านวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ สรุปภาพรวม มีความพึ งพอใจ
ในระดับ “มากที่สุด” 
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ส่วนที่ 2 

นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร มีการด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือนโยบายในทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติไปจนถึงระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยนโยบายดังกล่าว 
ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
4. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
9. จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
10. นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
11. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
12. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. แผนที่น าทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   2 
14. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2563-2565) 

ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 
15. แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) 
16. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร) 
17. แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี 2561 – 2564 
18. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
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2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้ำหมำย 

1. ควำมม่ันคง 

    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

    1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

     1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

     1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  

2. ควำมม่ังคั่ง 

     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 

     2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
               2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. ควำมย่ังยืน 

     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
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3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพื่อเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3.  เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

2.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 วิสัยทัศน์ 

  “สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผนที่มีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมที่มีความสุข
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
โดยยังยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อนหน้า เพ่ือให้การพัฒนาในทุกมิติ
มีการบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผลรวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมสิังคม 
การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน โดยการพัฒนาในมิติหนึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อมิติอื่น ๆ รวมทั้งต้องมุ่งเน้นให้ 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” สร้างความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยให้เป็น คนดี คนเก่ง มีศักยภาพ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม น าไปสู่การสร้างสังคมที่พึงปรารถนา รวมถึง
มีจิตอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
  6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9) การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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2.3 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ
แนวทางการ พัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย
ที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
และสร้างงานได้ ภายใต้ บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกที่ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือผนึก

ก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศลดลง 

แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ปัจจัยและเงื่อนไขควำมส ำเร็จ  
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย  และ
ระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ในการ ด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละ พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
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1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผน ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน 
ทุกระดับเพื่อให้การขับเคลื่อนแผน ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัดการศึกษา
โดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผน เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือ 
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน ในการ
ก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 

 
2.4 แผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) 
โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดย
ก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
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พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้ำหมำยหลักของแผนพัฒนำกำรศึกษำฯ 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  

ตัวช้ีวัดตำมเป้ำหมำยหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบ

ระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 14- 49 ปี  
7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 14-17 ปี  
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน   
10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
2.5 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์
ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบ
หลักการท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 
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1. หลักกำรท ำงำน “สร้ำงควำมเชื่อม่ัน และควำมไว้วำงใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภำยใต้
หลักกำร ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตามภารกิจ
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิด
และทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) ได้แก่ 
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

2. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื ่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้ าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ 
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึ งทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ 
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพ
ในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัย
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไป
เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่ อให้
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ 
ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

3. นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
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และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

 
2.6 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้ทุกคน
ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู ้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ พัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ 
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ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศสู ่ความมั่นคง มั ่งคั ่งและยั ่งยืน ดังนั ้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวม
กระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดหลักการส าคัญในการประกาศนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน
น ารูปแบบการท างานโดยบูรณาการการท างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

3. ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือการจัดกิจกรรม 
Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย 
จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาแล ะ
หน่วยงานทุกระดับ 

1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่างชัดเจน
ในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

 2.1 เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรสมรรถนะ) โดยรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
 2.2 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
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 2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้  สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและ
พัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 2.4 มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียนโดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน 
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียนและ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 
 2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) ที่มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) 
ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
 2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าคัญในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

 3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 

 3.1 ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือน าเข้าสู่ระบบการศึกษา
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนดต าแหน่ง
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 
 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 
 3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

 4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต
ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill, 
Up-skill, New-skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
ที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการน าร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชน 

 5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ
การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA) 
  5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 
  5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

 6. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 

  6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
  6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน 
“เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

 7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

  จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

1. ให้ ส่ วนราชการ  หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ  น านโยบายและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทาง ในการจัดการศึกษา
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 

4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้อง
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กับหลักนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.7 นโยบำยและจดุเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ไปแล้ว นั้น 

เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้ทุกคน
ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู ้เรียน ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น 
ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดหลักการส าคัญ
ในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน
น ารูปแบบการท างานโดยบูรณาการการท างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

2. สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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3. ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้วเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
และประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 

1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู
และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป 

1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.4 เร่งรัดพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือ
สร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองด้วยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่าน
แพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า 
 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ
สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบ
เป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม ่
 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย 
น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิต
ของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง รวมทั้ง
มีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
 2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน 
โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
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ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้
เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะ
บ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 

 3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 

 3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรองรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
 3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู้
ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 

 4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) มี
การบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 
 4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
ก าลังคน ตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
 4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ 
New-skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

32 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

มาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency) 
 4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
อาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
 4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานสังคมอ่ืน 
 4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ ง
สามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้

 5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอาชีวศึกษา 
  5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพและการ
ด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

 6. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 

  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก 
ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริมความร่วมมือ 
บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆทั้งภายในและภายนอก 
  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจ าเป็นและ
ใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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  6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 7. กำรขับเคลื่อนกฎหมำยกำรศึกษำและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 

  เร่งรัดการด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

 1.  ให้ ส่ วนราชการ  หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ  น านโยบายและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
ด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อนโดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ 
 4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วหากมีความสอดคล้อง
กับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผล 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2.8 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 

 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 25680) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุก ด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 
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1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้ำนโอกำส 

2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ำนคุณภำพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
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4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

2.9 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ประกาศ 
ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งมั่นการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น  “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ 
วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ และ 4) ด้านประสิทธิภาพ 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการต่อยอด
พัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” โดยยังคงก าหนดนโยบายใน 4 ด้าน พร้อมกับการก าหนด
จุดเน้นที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 9 ข้อ นั้น 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปสู่การ
ปฏิบัติทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทุกฉบับ และแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ จึงก าหนด
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร 
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8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
2.10 นโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ  
       พ.ศ. 2566 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน 

 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเทา่เทียม 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง

ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) 

นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก

ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 

2. ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุ 3 - 6 ปีทุกคน เข้าสู ่ระบบการศึกษาสร้าง

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
   2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการ
เข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 

  3. ด้ำนคุณภำพ 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่มีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและ
บริบท 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน โดยใช้การรวมพลัง
ท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้น าไปสู่
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบธนาคารหน่วยกิตมาใช้
ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
  3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

  4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
  4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมมาภิบาล 
  4.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะโรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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  4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
  

จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพ่ิม

โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์
กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร 
8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อ สร้าง

ความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมมาภิบาล ให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
2.11 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2564 – 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
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4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) 

เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ 

6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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 กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ

ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเ พ่ือการบรรลุ เป้าหมายพัฒนาอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ

น าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการ

บริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ

บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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2.12 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ (Mission) 

  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค  ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ผลสัมฤทธิ์และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 

  1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รวมถึงผู้เรียนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 
  3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 

 กลยุทธ์หน่วยงำน 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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2.13 แผนที่น ำทำงกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ (SDG4 Roadmap)  
       กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 ตามที่ สศช. ก าหนดให้การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน เป็นองค์ประกอบส าคัญของแผนที่น าทางฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักต้องด าเนินการ 
ซึ่งในการด าเนินงานจัดท าแผนที่น าทาง SDG4 Roadmap กระทรวงศึกษาธิการได้น าผลการวิเคราะห์จากข้อมูล
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยภายใต้เป้าหมายหลักที่ 4 กับเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 การต่างประเทศ ประเด็นที่ 10 ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ประเด็นที่ 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การเรียนรู้ (จากส่วนที่ 3) รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ความเชื่อมโยงจากห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ในเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นที่เก่ียวข้องดังกล่าว 

 ดังนั้น ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหลักที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้น าข้อมูลความสอดคล้องเชื่อมโยงข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลหลักในการวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบ หรือ
กิจกรรม และกระบวนการและภายใต้องค์ประกอบ มีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องและท าให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้ โดยในการวิเคราะห์ ต้องวิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการด าเนินงาน (ต้นทาง) ไปจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการการด าเนินงาน (ปลายทาง) 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งแนวทางการด าเนินงาน คือ น าองค์ประกอบกระบวนการและ
ปัจจัยจากห่วงโซ่คุณค่าของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ที่ สศช. ได้จัดท าไว้แล้ว 
และการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทและสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศไทย เช่น แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 มาวิเคราะห์ สังเคราะห์หาองค์ประกอบและปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักท่ี 4 ได้ ซึ่งผลการสังเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 

 ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนด้ำนกำรศึกษำ เป้ำหมำยท่ี 4 (SDG4) 
สร้ำงหลักประกันว่ำทุกคนมีกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงครอบคลุมและเท่ำเทียม และสนับสนุนโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง 
กฎหมำย นโยบำย
และแผนกำรศึกษำ 

หลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้บริหำร ครู อำจำรย์และ
บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 

รูปแบบ/ 
ระบบกำรเรียนรู ้

ระบบสนับสนุนกำร
เรียนรู ้

ระบบติดตำม วัด และ
ประเมินผล 

- มีกฎหมาย 
ด้านการศึกษา 
- นโยบายและ 
แผนการศึกษาที่ มี
ความต่อเนื่องและ
ชัดเจน 

- มาตรฐานหลกัสูตร
แกนกลาง 
- หลักสูตรการศึกษาที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล 

- หลักสูตรมีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนทุกชว่งวัย 
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ 

- ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
- การยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพครูอย่างเปน็ระบบ 
(การผลิตและพัฒนาครู) 
- การประเมินครู/ผู้สอนที่
เน้นผลสัมฤทธิจ์ากผูเ้รียน
เป็นหลัก 
- การพัฒนาความรู/้
สมรรถนะของผู้บริหาร
สถานศกึษา 

- การเนน้เดก็และเยาวชน
เป็นศูนย์กลาง 
- การเรียนรู้เพือ่พัฒนา
กระบวนการคิดเชิงระบบ 

- การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการลงมือปฏิบัต ิ
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่
หลากหลาย 

- ระบบการเรียนรูท้ี่เหมาะสม
กับคนทกุชว่งวัย เพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษาและการ
เรียนรู ้
- ระบบสารสนเทศเพือ่
การศกึษา 
- องค์ความรู้ นวัตกรรม
และงานวิจัย 
- ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 
- สภาพแวดล้อม 
ที่เอือ้ตอ่การเรียนรู ้

- การวัดและ
ประเมนิผลผู้เรียนตาม
ศักยภาพของผูเ้รียน 
- ระบบการติดตาม  
วัด และประเมินผล
ทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 
 - ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

 

กลไกกำรบริหำรจัดกำร 
- การขับเคลือ่นความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง    - กลไกการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย     - ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา 
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2.14 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   
       (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 พันธกิจ (Mission) 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

  1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
  2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง 
  4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
  5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 เป้ำประสงค์ 

  1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
  3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาค
และเป็นธรรม 
  4. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  5. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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2.15 แผนพัฒนำกำรศึกษำ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 พันธกิจ (Mission) 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 ประเด็นยุทธ์ศำสตร์ 

  1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
  2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ด้วยบริการการศึกษาทุกช่องทาง 
  4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
  5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 เป้ำประสงค์ 

  1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
  3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาค
และเป็นธรรม 
  4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของชำติ 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะการเป็นครูมืออาชีพให้แก่ครู 
และครูทางการศึกษา 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และการศึกษาด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งประดิษฐ์ 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน 

 4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 

 5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

 6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา 

 7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตด้วยบริกำรกำรศึกษำทุกช่องงำน 
 กลยุทธ์ 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมู ลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมทักษะรองรับกำรเติบโตของเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นที่ชำยแดน 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.16 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
       (สกลนคร นครพนม มุกดำหำร) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องตามทักษะศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21 
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 2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพ สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
 2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริการ
การศึกษาทุกช่องทาง 
 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และพ้ืนที่ชายแดน 
 5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

เป้ำประสงค์ 

 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
สามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน 
 3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงเสมอภาคและ
เป็นธรรม 
 4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของชำติ 
 กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาต่างประเทศอ่ืน และทักษะการเป็นครูมืออาชีพให้แก่ครู 
และครูทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ และการศึกษาด้านงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งประดิษฐ์ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และครูทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขัน 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา 
 7. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างพหุปัญญาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยบริกำรกำรศึกษำทุกช่องงำน 

 กลยุทธ์ 
 1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมทักษะรองรับกำรเติบโตของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นที่ชำยแดน 

 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสมตามทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัยจิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไก การติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 7. พัฒนาคุณภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้าง สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพตำมหลัก
ธรรมำภิบำลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
2.17 แผนพัฒนำจังหวัดมุกดำหำร ประจ ำปี 2561 – 2564 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 

 เป้ำประสงค์ 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 

การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง รวมทั้ง

เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

ตัวช้ีวัดด้ำนกำรศึกษำ 
1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นจาก 8 ปี เป็น 10 ปี ในปี 2562 
2. ค่าเฉลี่ย O-Net ทุกระดับ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ในปี 2562 
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2.18 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมกุดำหำร (พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบบัทบทวน ประจ ำปีงบประมำณ  
        พ.ศ. 2564 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  พลเมืองมุกดาหารทุกคน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

 พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

และเท่าเทียมกัน 
3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

5. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีดความสามารถ
ก าลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ค่ำนิยมองค์กำร (Core Values Organization) 
 

MUKDAHAN 
  
 M = Morality    = มีคุณธรรม 
 U = Unity    = มีความเป็นหนึ่ง 
 K = Knowledge and Skill  = มีความรู้และทักษะ 
 D = Development   = มีการพัฒนา 
 A = Accountability   = มีความรับผิดชอบ 
 H = Honesty    = มีความซื่อสัตย์ 
 A = Achievement   = มีความส าเร็จ 
 N = Notability    = มีความโดดเด่น 

 เป้ำประสงค์รวม (Goals) 
1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม และสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงาน มีงานท า และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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5. ก าลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถ
ในวิชาชีพรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 

6. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวม (Goals) 
1. คนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต ภายในปี 2565 
2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ของต้นสังกัดอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 
3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ 
4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานสู่สากล 
6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานท า มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและ

ครอบครัว 
7. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม จ านวนโครงงานที่เป็นนวัตกรรม 
9. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
10. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่
ชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร การวัดและประเมินผลการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเพิ่มโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพ-มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและ
เท่าเทียมกัน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตส านึกสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา บูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ในการจัดการศึกษา
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
  กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ยังใช้ผลการวิเคราะห์
ศักยภาพองค์กรมาเป็นข้อมูลน าเข้าในการก าหนดทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ จุดเน้น) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (ภายนอก, ภายใน) 
3. ประเมินสถานภาพ 
4. ก าหนดทิศทางขององค์กร 
5. ก าหนดกลยุทธ์ 
 

3.1 กำรวิเครำะห์ภำรกิจและผลผลิตหลัก 

ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Assigned mission) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจั ด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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12. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 

ผลผลิตหลัก (Outputs) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับเด็กในวัยเรียน ประกอบด้วย ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ และเด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะเห็นว่าเด็กในวัยเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของ
การจัดการศึกษา 

3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็น
ตัวย่อท่ีมีความหมาย ดังนี้ 

S ย่อมาจาก Strengths หมายถึง    จุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) 
W ย่อมาจาก Weaknesses หมายถึง    จุดอ่อน (ข้อเสียเปรียบ) 
O ย่อมาจาก Opportunities หมายถึง    โอกาส (ปัจจัยที่จะส่งผลให้สามารถด าเนินการได้) 
T ย่อมาจาก Threats  หมายถึง    อุปสรรค (ปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงาน) 

หลักกำรส ำคัญของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

  หลักการส าคัญ คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน
และสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation 
Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และ
วิเคราะห์โอกาสอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ 
ที่สถานศึกษามีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ และ
การด าเนินตามกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อไป 

 ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งของ
องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น
คุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ ผลจากการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
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 วิธีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 

  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนด
ทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กร
ให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระดมความคิด ซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 
และตัวแทนนักเรียน ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ โดยสรุปเป็นประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก (โดยใช้หลัก C-PEST) 
และประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน (โดยใช้หลัก 7S) ดังนี้ 

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้หลัก C-PEST 

ประเด็นที่เป็นโอกำส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer Behavior : C)  
กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
   - โรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
   - ความคาดหวังของผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลาน 
ได้เรียนในโรงเรียนทีด่ี มีคุณภาพ 
   - ผู้ปกครองให้ความส าคัญต่อคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   - ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการศึกษามากข้ึน 
   - ผู้ปกครองและนักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย 

กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
   - ผู้ปกครองไม่มเีวลา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และ
สังคมที่เปลีย่นไป 
   - มีกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏบิัติรองรับนักเรียนท่ีไม่มี
ทะเบียนราษฎร์ ไม่มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
โดยเฉพาะนักเรยีนต่างด้าว แตไ่มม่ีการจัดสรรงบรายหัว 
   - กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายและมีพื้นฐานความรู ้
ที่แตกต่างกัน 
   - ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียงหรือโรงเรียนในสังคมเมือง ส่งผลกระทบต่อโรงเรียน
นอกเมือง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  
ในการรับนักเรยีนได้น้อยลง 

กลุ่มคู่แข่ง 
   - องค์กรภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น ให้การสนับสนุน 
ในการจัดการศึกษา จึงมโีรงเรียนครอบคลุมทุกพื้นที ่
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   - โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

กลุ่มคู่แข่ง 
   - คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กของภาครัฐ
ส่งผลให้ผูป้กครองไม่ส่งบตุรเข้าเรียน 
   - โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร
และการจัดการ 

องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท างาน 
   - มีหน่วยงานประเมินสถานศกึษา เช่น สมศ., สทศ.  
ท าให้ผู้ปกครอง/นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อการ 
จัดการศึกษา 
   - ชุมชน/ท้องถิ่น ให้การสนบัสนุนทรัพยากร 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

องค์กรที่มีอิทธิพลต่อการท างาน 
   - มีแนวนโยบายให้โรงเรียนด าเนินโครงการท่ีซ้ าซ้อนหรือมาก
เกินไป เช่น โรงเรียนในฝัน/มาตรฐานสากล/ประชารัฐ เป็นต้น 
   - การประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน  
มีมากเกินไป ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
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ประเด็นที่เป็นโอกำส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P)  
ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
   - มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา เช่น 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฯลฯ สง่ผงให้การบริหารจัดการในเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามปีระสิทธิภาพ 
   - โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพิ่มข้ึน และลด
ภาระค่าใช้จา่ยบางสว่นขงผูป้กครอง 
   - นโยบายดา้นอ่ืน ๆ ที่ส่งเสรมิ สนับสนนุต่อกรพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช่น นโยบายการพัฒนาสู่ความเป็น
อาเซียน นโยบายประกันคุณภาพภายใน/ภายนอกของ
สถานศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสม
และตอบสนองความจ าเป็นของผู้เรียน นโยบายรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0 นโยบายรัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีฯ 
   - ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
   - การบังคับใช้ระเบียบกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ/
นโยบายบางเร่ืองมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ 
   - การบังคับใช้กฎหมายไม่จรงิจัง 
   - พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ส่งผลให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ขาดขวัญก าลังใจ ในขณะที่ 
ภาระงาน ปริมาณงานไม่แตกตา่งกัน 
   - เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เน้นที่เอกสาร  
การเทียบเคียงไม่ชัดเจน ไมส่่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
   - การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงท าให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
   - นโยบายเร่งด่วนบางเร่ือง ส่งผลกระทบต่อเวลา 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและ 
การปฏิบัติงานของครู 
   - การเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  
เข้าแทรกแซงการบริหารจัดการด้านการศึกษา  
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน ์
   - อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริม 
การจัดการศึกษาและมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 
   - หน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐได้รับงบประมาณ
สนับสนนุจากท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน ์
   - อปท. และหน่วยงานของรัฐตลอดจนชุมชนท้องถิ่น
บางแห่งไม่เข้าใจ และไม่เห็นความส าคัญของงานดา้น
การศึกษา ท าให้ขาดพลงัในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)  
สภาวะเศรษฐกิจ 
   - ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีแหล่งเงินทุนใหก้าร
สนับสนุนมากขึ้น 
   - เศรษฐกิจมีสภาพคล่องตัวเพิม่มากขึ้น (สะพานแห่งที่ 2) 
ท าให้ผู้ปกครองนกัเรียนบางส่วน มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
ส่งผลต่อการให้ความส าคัญด้านการศึกษาแก่นักเรียน 

สภาวะเศรษฐกิจ 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดวนิัยทางการเงิน 
   - แผนงบประมาณไม่เปน็ไปตามเป้าหมาย 
   - พื้นที่บริการเปน็สังคมชนบท 
   - ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญป่ระกอบอาชีพทางการ
เกษตร มีฐานะทางการเงินไม่มัน่คง เนื่องจากปจัจุบนั
ต้นทุนการผลิตดา้นการเกษตรสูง สินค้าทางการเกษตร 
มีราคาตกต่ า ไม่แน่นอน 
   - สินค้าอุปโภคบริโภคราคาสงูไม่สอดคล้องกับรายได้ 
   - ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากการท ากิจกรรม 
การเรียนรู้ เช่น การจัดท าโครงงานของนักเรียน การใช้
เทคโนโลยทีี่จ าเปน็ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา/
เรียนรู ้
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งบประมาณ 
   - มีงบประมาณจัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อการจัด
การศึกษาเพิ่มข้ึน 

งบประมาณ 
   - งบอุดหนุนการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั 
   - งบลงทุนดา้นการศึกษาไม่เพียงพอในการสนบัสนุน
ด้านการศึกษา 
   - ห้วงเวลาของการจัดสรรงบประมาณทีไ่ม่พร้อมกัน
ส่งผลให้ไม่เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามบริบทของ
โรงเรียน 
   - สพฐ. ไม่ได้แจง้ผลการอนุมตัิแผนงบประมาณในปี 
2564 
 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S)  
จ านวนโครงสรา้งประชากรและลักษณะประชากร 
   - มีประชากรหลายชนเผ่า และอาศัยอยู่ริมฝั่งโขงจึงมี
ความอุดมสมบูรณ์ และอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
   - การเปิดประชาคม ASEAN ที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
วัฒนธรรม ความเปน็อยู่และอาชีพ 
   - ประชากรเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของแต่ละท้องถิ่น 
   - มีความหลากหลายในด้านวฒันธรรมและภาษา 

จ านวนโครงสรา้งประชากรและลักษณะประชากร 
   - สภาพเมืองชายแดน มีประชากรแฝง  
ประชากรต่างดา้ว รวมทั้งการเคลื่อนย้ายประชากรจาก
ประเทศประชาคม ASEAN ย้ายมาอาศัยและท างาน 
ในพื้นที่เพิ่มมากข้ึน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ครอบคลุม 
   - นักเรียนต่างดา้วขาดหลักฐานทางการศึกษาและ
หลักฐานทะเบียนราษฎร์ 
   - อัตราการเกิดของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง  
ส่งผลให้จ านวนนักเรียนน้อยลง เป็นผลกระทบต่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
   - การย้ายถิ่นฐานของผูป้กครอง เพื่อประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้ไมส่ามารถดูแลและให้ความอบอุ่นแก่บุตรได้
เต็มที่ 
 

สภาพชุมชน 
   - ชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนในด้านต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ค่านิยมของผู้ปกครอง ที่ให้ความส าคัญต่อการได้รับ
การศึกษาของลูกหลานมากข้ึน 
   - ชุมชนเป็นแบบเกษตรกรรม ประกอบกับมีแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

สภาพชุมชน 
   - พื้นที่ชายแดน มีแมน่้ าโขงเป็นแนวกัน้ระหว่าง
ประเทศ จึงมีบางพืน้ที่ใช้เปน็เสน้ทางการขนถ่าย 
ยาเสพติด ท าให้ชุมชน นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงกับ
ปัญหาการเสพ/ขาย ยาเสพติดมากข้ึน 
   - สภาพชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่งมีแหล่งอบายมุข 
รวมถึงการขยายตัวของสื่อเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหา 
เด็กติดเกม ปัญหาทางเพศสัมพนัธ์ ฯลฯ 
   - ปัญหาการหย่าร้างในปัจจบุนั ท าให้เด็กขาดความ
อบอุ่นส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก 
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วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   - เป็นสังคมเกษตรกรรม/โครงสร้างสงัคมไม่ซบัซ้อน 
   - ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จงึมีความเชื่อ 
ค่านิยมที่คลา้ยคลงึกัน 
   - มีภูมิปัญญา ปราชญท์้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอด 
องค์ความรู้ โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ 
เป็นแบบอยา่งให้กับชุมชนได้ 
 

วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลภูมิปญัญาไว้อยา่งเป็นระบบ 
   - ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฯ อยา่งรวดเร็ว 
ส่งผลให้การด าเนนิชวีิตเปลี่ยนแปลง 
 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)  
ความก้าวหน้าด้าน IT 
   - การน าระบบ ICT มาประยกุต์ใช้ ท าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
   - การสื่อสารระหว่างหน่วยงานและชุมชน มีความ
รวดเร็ว ทั่วถึง 
   - ความก้าวหน้าทางด้าน ICT ท าให้มีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถสืบค้นเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง และง่ายต่อการบริหารจัดการ 
   - มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากศึกษาค้นควา้จาก
หนังสือ 
   - มี พรบ.คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่ควบคุมดูแล 
การใช้คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตาม พรบ.ก าหนด 
   - มีความหลากหลายของสื่อ โปรแกรมทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียน 
   - มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย 
   - การให้บริการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความก้าวหน้าด้าน IT 
   - ไม่มีวินัยในการใช ้ICT ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม
เสี่ยงในนักเรียน 
   - การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ 
อุปกรณ์ ICT มีราคาแพง ท าให้โรงเรียนมีอุปกรณ์ที่ไม่
ทันสมัย รวมทัง้ขาดงบประมาณที่ต้องจัดซื้อใหม่และ 
ขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง 
   - ในบางพื้นที่ยงัมีความเร็วของระบบ Internet ต่ า  
การสื่อสารไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ 
   - การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว ท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
มีความรู้ ทักษะไมท่ันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
   - ขาดการจัดระบบสารสนเทศด้าน ICT 
   - ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ/เว็บไซตไ์ม่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการน าไปใช้ในทางทีไ่ม่เหมาะสม 
   - ขาดความรู้ความเข้าใจ พรบ.คอมพิวเตอร์ 
   - มีเว็บไซต์/ไวรัสก่อกวนการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งผลต่อ
การด าเนินงาน 
   - ไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจในการให้ความช่วยเหลือให้
ค าแนะน าในดา้นการแก้ไขและดูแลระบบ ICT 
   - บุคลากร สพม.มุกดาหาร และโรงเรียน ขาดทักษะ
และจิตส านึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - การเปลี่ยนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และ
อุปกรณ์ ICT ที่มีราคาแพง รวมทั้งขาดงบประมาณที่ต้อง
จัดซื้อใหม่และขาดงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุง 
ส่งผลให้โรงเรียนมีอุปกรณ์ทีไ่มท่ันสมัย 
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กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้หลัก 7S 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ด้ำนบุคลำกร (Staff : S1)  
ความพอเพียงของบุคลากร 
   - 

ความพอเพียงของบุคลากร 
   - ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  
38 ค (2) ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ตามกรอบอัตราก าลัง 
   - ขาดแคลนข้าราชการครู ในบางสาขาวชิาเอก 
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 
   - ขาดแคลนครูสายสนบัสนุนการสอน เช่น ครูธุรการ 
ครูการเงินและพัสดุ เปน็ต้น 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   - มีองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง เป็นพลงัในการขับเคลื่อน
การพัฒนาและความก้าวหนา้ในวิชาชีพ เช่น สถาบนั
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
   - ข้าราชการครู ขาดการพฒันาองค์ความรู้ จึงไม่เอ้ือต่อ
การท าผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 

การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
   - มีข้าราชการครูสายปฏิบตัิการสอนตรงตามสาขา
วิชาเอกและคุณวุฒ ิ

การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
   - ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) ใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
มีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงานที่รบัผิดชอบ 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นกรอบ
ข้อบังคับในการประพฤติ ปฏิบัติตนและอยู่ในระเบียบวนิัย 

คุณธรรมจริยธรรม 
   -  

2. ด้ำนแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรจัดกำร
ของผู้น ำองค์กร (Style : S2) 

 

ภาวะผูน้ า (ความรู้ ความสามารถ) 
   - ผู้บริหารผ่านกระบวนการสรรหาเพื่อคัดเลือกเข้าสู่
ต าแหน่งด้วยเกณฑ์การประเมินทั้งความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม และภาวะผูน้ า 
 

ภาวะผูน้ า (ความรู้ ความสามารถ) 
   - มีการปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารบอ่ย ท าให้นโยบายและ
วัฒนธรรมการท างานเปลี่ยนไปด้วย 

การกระจายอ านาจ การสั่งการ การสร้างแรงจูงใจของ
ผู้บริหาร 
   - ผู้บริหารสามารถปฏิบัตงิานได้ตามระเบยีบ กฎหมาย
ของทางราชการ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้
บุคลากรทุกระดับ เพื่อการปฏบิตัิงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   - ผู้บริหารมีการบริหารจัดการแบบกัลยาณมติร  
ร่วมคิด ร่วมท า 
   - มีการบริหารงานโดยใชส้หวิทยาเขต 4 สหวิทยาเขต 
 

การกระจายอ านาจ การสั่งการ การสร้างแรงจูงใจของ
ผู้บริหาร 
   -  
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
การคิดค้นระบบงาน นวัตกรรมและบริหารจัดการแนวใหม่ 
   - มีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่มีรูปแบบที่ชัดเจน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ค าบก Model เป็นตน้ 

การคิดค้นระบบงาน นวัตกรรมและบริหารจัดการแนวใหม่ 
   - การจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ 
รวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม ของโรงเรียนและ 
สพม.มุกดาหาร ทางหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ยังมีน้อย 
  - ควรมี Model ส าหรับ สพม.มุกดาหารเพื่อใช้เป็น
รูปแบบในการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที ่
 

3. ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ (Skill : S3)  

ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนใหญ่มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
   - บุคลากรในสงักัดขาดความรู้ ขาดทักษะเฉพาะดา้น 
ขาดการก ากับ นิเทศ ติดตามในการปฏิบัติงานและ
วิเคราะห์งานในหนา้ที ่
   - บุคลากรในสงักัด มีการปรบัเปลี่ยน โยกย้าย 
อยู่ตลอดเวลา ท าให้ปฏบิัติงานไม่ต่อเนื่อง ขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัตงิานทดแทนกัน 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนางาน 
ด้านวิจัย/นวัตกรรม และน าผลไปใช้ในการพฒันา 
การเรียนการสอนน้อย 
   - ศึกษานิเทศก์ สพม.มุกดาหาร ขาดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 
 

ทักษะ ICT 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถและ
ทักษะในการใช้ ICT ส าหรับการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน 

ทักษะ ICT 
   - บุคลากรที่รับผิดชอบดา้น ICT ไม่ได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
   - การใช้เทคโนโลยีและระบบสื่อสารไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้เกิดความไมคุ่้มค่า 
   - มีการใช้ข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนและ 
การปฏิบัติงานน้อย 
   - สพม.มุกดาหาร และโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ ความช านาญเฉพาะดา้น ICT 
   - ขาดงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือ ICT 
   - สพม.มุกดาหารและโรงเรียนมีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศยงัไม่เปน็ระบบ 
   - บุคลากรที่รับผิดชอบดา้น ICT ไม่ได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
   - การใช้เทคโนโลยีและระบบสื่อสาร ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ท าให้เกิดความไมคุ่้มค่า 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
การพัฒนาบุคลากร 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการปฏบิัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

การพัฒนาบุคลากร 
   - การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค(2) ที่ผา่นการพฒันา ไมส่นใจน าความรู้ไปใช้
ในการพัฒนางาน 

4. ด้ำนโครงสร้ำง (Structure : S4)  

การจัดโครงสร้าง การบริหารงานของหน่วยงาน 
   - โครงสร้างการบริหารจัดการของ สพม.มุกดาหาร มี
ระบบ เปน็ไปตามรปูแบบที่ส่วนกลางก าหนด 
   - มีการแบ่งภาระงานของบุคลากรในหน่วยงานทีช่ัดเจน 

การจัดโครงสร้าง การบริหารงานของหน่วยงาน 
   -  

การก าหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   - มีมาตรฐานต าแหน่งในการก าหนดบทบาทหน้าที่และ
มีการมอบหมายงานของบุคลากรใน  
สพม.มุกดาหาร ทุกระดับชัดเจน 
   - การจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) 
ลงตามกรอบอัตราก าลงั ตรงตามบทบาทหนา้ที ่

การก าหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   -  

5. ด้ำนกลยุทธ์ของหน่วยงำน (Strategy : S5)  

ทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์) 
   - มีการก าหนดทิศทางขององค์กร โดยใช้หลักร่วมคิด
ของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์) 
   -  

การก าหนดระบบปฏิบตัิการ (โครงการ/กิจกรรม) 
   - โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่ มีแผนปฏิบตัิการและ
แผนพัฒนาการศึกษา ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ เชื่อมโยงกับ
นโยบายสว่นกลาง จนถึงระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การบริหารจัดการและการปฏบิตัิงานดา้นการศึกษา 

การก าหนดระบบปฏิบตัิการ (โครงการ/กิจกรรม) 
   - การด าเนินงานบางโครงการเป็นการด าเนนิงานแบบ
เร่งด่วน ท าให้ขาดประสิทธิภาพ 
   - การน าแผนไปสู่การปฏิบัติยงัไม่จริงจัง เชน่ 
สถานศึกษายังไมส่ามารถด าเนนิงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ (การยก
ผลสัมฤทธิ์ O-net) 
 

การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ 
   - มีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มงานและบุคคลในส านักงานเขตพื้นที่ฯ โดย
ใช้วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ 
   -  
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
6. ด้ำนระบบในกำรด ำเนินงำนโครงสร้ำง (System : S6)  

ระบบขั้นตอนการด าเนนิงานภายในหน่วยงาน 
   - มีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน เป็นระบบตาม
โครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วม ที่สอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมาย 
   - มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เปน็ไปตามมาตรฐานของ สพฐ. 
   - มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการด าเนนิงานตามทีส่่วนกลางก าหนด 
   - มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร โอน ยา้ย โดย
คณะกรรมการฯ 
   - มีระบบการติดต่อสื่อสารทีท่ันสมัย สนบัสนนุต่อการ
บริหารจัดการภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ระบบขั้นตอนการด าเนนิงานภายในหน่วยงาน 
   - ขั้นตอนการปฏิบัตงิานในบางเร่ืองไม่เสร็จสิ้นที่  
สพม.มุกดาหาร ส่งผลให้การท างานเกิดความล่าช้า ขาด
ประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอน 
   -  

การจัดการเรียนการสอน 
   - คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  
5 กลุ่มสาระหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ ากว่า คา่เฉลี่ย
ของประเทศ 
   - นักเรียนบางส่วนมปีัญหาดา้นการอ่าน การเขียนและ
การคิดค านวณ 
   - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนบางข้อยังอยู่ในระดบัต่ า เช่น การอยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นท างาน ใฝ่เรียนรู้ 
   - การจัดท าแผนการเรียนรู้ ยงัขาดคุณภาพ 

ระบบการวางแผน/การติดตามประเมินผล 
   - มีสหวิทยาเขตครอบคลุมทกุพื้นที่ เป็นเครือข่ายใน
การวางแผน ติดตาม ประเมินผล 
   - มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ด าเนินการติดตาม
ประเมินผล 

ระบบการวางแผน/การติดตามประเมินผล 
   - การนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล ไม่ต่อเนื่อง 
และไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 
   - ผู้นิเทศมีประสบการณ์และทักษะไม่เพียงพอ 
   - ขาดความสอดคล้องของการประเมินผลและตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติงาน 
   - การประสานงานดา้นการนิเทศ ติดตาม ยังมนี้อย 
   - ขาดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในการนิเทศ 
ติดตาม 

ระบบงบประมาณ 
   - มีระบบการบริหารงบประมาณ ระบบบัญชีการเงิน
และการพัสดุ ทีต่รวจสอบได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบ 
กฎหมายที่ตรวจสอบได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ระเบียบ 
กฎหมายก าหนดไว ้
   - มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบ 

ระบบงบประมาณ 
   - ใช้งบประมาณไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน เช่น 
ใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการ แต่ไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิของ
งาน (มีการจัดอบรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แต่ผลค่าเฉลี่ยของคะแนนในภาพรวมยังต่ า) 
   - งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 
   - มีการใช้งบประมาณซ้ าซ้อนและไม่ตรงตามแผน 
ที่ก าหนดไว ้
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
7. ด้ำนค่ำนิยมร่วมของสมำชิกในหน่วยงำน (Shared 
Values : S7) 

 

ค่านิยมร่วม 
   - สพม.มุกดาหาร และสถานศึกษา มีการก าหนด
ค่านิยมร่วมและก าหนดวฒันธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความ
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรในองค์กร 

ค่านิยมร่วม 
   - ขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการการท างานเป็นทีม 
   - ขาดวัฒนธรรมและวินัยในการปฏิบัติงาน เช่น มา
ท างานสาย การมีสัมมาคารวะตอ่ผู้อาวุโสกว่า ขาด
จิตส านึกในการปฏิบตัิงาน 

 

3.3 กำรประเมินสภำพแวดล้อม 

จากประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ได้น ามาจัดท า
เป็นแบบประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กร และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และตัวแทนนักเรียน ผลการประเมินเป็นดังนี้ 

ตำรำงที่ 8 ผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้หลัก C-PEST 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุปผลการ
วิเคราะห ์

โอกาส (+) อุปสรรค (-) โอกาส (+) อุปสรรค (-)  
คะแนนเต็ม 1 1-5 1-5    

1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า (Customer 
Behavior : C) 

0.25 58.63 63.88 14.66 15.97 -1.13 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal : P) 

0.15 61.17 68.25 9.18 10.24 -1.06 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 0.20 65.33 80.70 13.07 16.14 -3.07 
4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-
cultural : S) 

0.20 84.28 64.33 16.86 12.87 3.99 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 0.20 60.27 36.52 12.05 7.30 4.75 
1.00    

ค่ำเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 65.81 62.52 3.29 
สรุปกำรประเมินสถำนภำพปัจจยัสภำพแวดล้อมภำยนอก 1.65 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นโอกาสซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
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ตำรำงที่ 9 ผลกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้หลัก 7S 

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้ าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุปผลการ
วิเคราะห ์

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 

คะแนนเต็ม 1 1-5 1-5 
1. ด้านบุคลากร (Staff : S1) 0.20 58.72 73.54 11.74 14.71 -2.96 
2. ด้านแบบแผนหรอืพฤติกรรมในการ
บริหารจัดการของผู้น าองค์กร (Style : S2) 

0.15 58.56 46.00 8.78 6.90 1.88 

3. ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ (Skill : 
S3) 

0.20 52.67 61.28 10.53 12.26 -1.72 

4. ด้านโครงสร้าง (Structure : S4) 0.10 40.12 56.25 4.01 5.63 -1.61 
5. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : 
S5) 

0.10 53.33 75.33 5.33 7.53 -2.20 

6. ด้านระบบในการด าเนินงานโครงสร้าง 
(System : S6) 

0.10 64.23 75.64 6.42 7.56 -1.14 

7. ด้านค่านิยมร่วมของสมาชิกในหนว่ยงาน 
(Shared Values : S7) 

0.15 56.78 36.54 8.52 5.48 3.04 

1.00 55.35 60.07 -4.72 
สรุปกำรประเมินสถำนภำพปัจจยัสภำพแวดล้อมภำยใน -2.36 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร เป็นจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ที่ควรปรับปรุงให้
ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

3.4 กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กร 

จากผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ผลการประเมินปรากฏว่า ทิศทางขององค์กรมีปัจจัยภายนอกสร้าง โอกาส เอ้ือต่อการ
ด าเนินการมีความพร้อมให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรมีความอ่อนแอ รายละเอียดดังกราฟด้านล่างนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินสภาพองค์กรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
บนแกนความสัมพันธ์ SWOT 
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3.5 กำรก ำหนดกลยุทธ ์

จากทิศทางขององค์กร ที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีทิศทางที่มีปัจจัยภายนอกสร้างโอกาส เอ้ือต่อการด าเนินการมีความพร้อมให้
การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรมีความอ่อนแอ หากแก้ปัญหาภายในได้จะน าไปสู่การพัฒนา ดังนั้นกลยุทธ์ที่
ควรน ามาใช้ในการพัฒนา คือ กลยุทธ์ความถนัด โดยเลือกด าเนินงานเฉพาะที่มีความรู้ความช านาญ เน้นการ
ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง และเร่งรัด 
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ส่วนที่ 4 
ทิศทำงองค์กรและเครือ่งมือน ำแผนสู่กำรปฏบิัติ 

 

4.1 ทิศทำงองค์กร 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมท่ียั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมี

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำหมำย (Goals) 

1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่าง
สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

พร้อมก้าวสู่สากล 
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9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษท่ี 21 

10. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

จุดเน้น 
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

จุดเน้นที่ 1  ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

   2. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตส านึกสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ 
        ร่วมกันอย่างมีความสุข  
    4. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ 
        เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ  
                          มาตรฐานและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด  

จุดเน้นที่ 2  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ      
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
                        เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาส าหรับ ผู้เรียน  
    4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
   5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่า    
                        เทียมกัน  

จุดเน้นที่ 3  กำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนรู้ 
      การวัดและประเมินผล  ทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
   2. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน  
                  เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมืออาชีพ  
      ยึดมั่นในวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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จุดเน้นที่ 4  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 กลยุทธ์   1. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บริหารจัดการและกระจายอ านาจ  
        ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนา 
         การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

1. ส านักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีการ

เปลี่ยนสายงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

4.2 กลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
   3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3 วัฒนธรรมองค์กร 
      “บริการด้วยใจ” SERVICE MIND 

S= Smile   ต้องมีรอยยิ้ม 
E = Enthusiasm  ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับบริการ 
R= Responsiveness  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อผู้รับบริการ 
V= Value  ให้บริการอย่างมีคุณค่า 
I = Impression    ให้บริการอย่างประทับใจ 
C= Courtesy   บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน 
E= Endurance   ความอดทนการเก็บอารมณ ์
M= Make Believe  มีความเชื่อม่ัน มีเหตุผล 
I = Intimate    มีความเป็นกันเอง 
N = Necessitate   การให้ความส าคัญ 
D = Devote    การอุทิศตน 

4.4 กรอบแนวคิดในกำรปฏิบัติงำน (Model) สพม.มุกดำหำร 

“ MUKDAHAN - TRUST Model”  หรือ “เชื่อม่ัน มุกดำหำร  โมเดล ” 

“MUKDAHAN” 

M = Morality   = มีคุณธรรม 
U = Unity   = มีความเป็นหนึ่ง 
K = Knowledge and Skill = มีความรู้และทักษะ 
D = Development  = มีการพัฒนา 
A = Accountability  = มีความรับผิดชอบ 
H = Honesty   = มีความซื่อสัตย์ 
A = Achievement  = มีความส าเร็จ 
N = Notability   = มีความโดดเด่น 

 

“TRUST” 

T = Transparency           = มีความโปร่งใส  
R = Reflection quality     = มีการสะท้อนผลคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
U = Update                    = มีความน าสมัย 
S = Student-Centricity      = ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา  
T = Technology - Learning    = ความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
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4.5 เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบำยและน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในองค์กร เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยน าแนวคิดและเครื่องมือ “การบริหารจัดการ
ภาครัฐ” หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “MUKDAHAN 
TRUST Model” เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้การด าเนินงาน
ได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่ 
ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะท าให้เป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาการขององค์กรในระยะยาว และใช้หลักการของ Deming คือ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) 
เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ 
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4.6 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนนโยบำยส ำคัญ กับแผนปฏิบัติกำรของ สพม.มุกดำหำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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4.7 ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวช้ีวัด สพม.มุกดำหำร 

จุดเน้น/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ ์
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภยัให้กับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
จากภัยพบิัติและภยัคุกคามทกุรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทีด่ีสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจดัการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

 
2. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

 
1. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
บริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์  
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

73 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร (ต่อ) 

จุดเน้น/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ ์
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

2. ด้ำนโอกำส 
   2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนไดร้ับการศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพือ่อาชพี สามารถวิเคราะห์ตนเอง
เพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาส 
ในการรับบริการทางการศึกษาและ
การมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

 
9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21 

1. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา อยา่งสร้างสรรค์ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทนัสมัย 
และมีประสิทธภิาพ 
 

   2.3 พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปอ้งกนัไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งชว่ยเหลือเด็กตกหล่นและ 
เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 

8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
พร้อมก้าวสู่สากล 

   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทกัษะในการด าเนินชีวิต 
มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
พร้อมก้าวสู่สากล 
9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21 
10. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มคุีณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร (ต่อ) 

จุดเน้น/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ ์
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

3. ด้ำนคุณภำพ    
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

10. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มคุีณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

1. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา อยา่งสร้างสรรค์ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ 
เพื่อการมีงานท า 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

2. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมนีวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
4. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมรีะบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
การบริหาร 
5. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมวีัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐาน 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับองคก์ร 
6. ครู และบุคลากรทางการศกึษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรคน์วัตกรรม มีทกัษะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
พหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ทุกระดับ 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

1. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา อยา่งสร้างสรรค์ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏบิัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวญิญาณความเป็นครู 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดจิิทัล 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้าน
ภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลกัเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด และมีการเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร (ต่อ) 

จุดเน้น/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ ์
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

4. ด้ำนประสิทธภิำพ    
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย  
และการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 
 

 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้น 
การใช้นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ 
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขององค์กรอยา่งมีคุณภาพ 

3. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 

5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับองค์กร 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

 
1. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการ 
จัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็น
กลไกหลักในการขบัเคลื่อนการบริหารจดัการขององค์กรอยา่งมี
คุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 

5. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสังกัดมีวัฒนธรรม 
การบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85  
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด และมกีารเปลี่ยนสายงาน 
ในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อยา่งมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ 
 
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็น
ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 
   4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 5 
แผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้พิจารณาจัดท า
แผนงบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้อ้างอิงจากงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรจากปีที่ผ่านมา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ
ด า เนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ในบริบทของส างานเขตที่ตั้งใหม่ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์ เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เพ่ือพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามุกดาหาร จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้  

1. งบส าหรับการบริหารจัดการทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จ านวน 
1,353,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

2. ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 234,000 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
3. งบส ารองจ่าย ส าหรับการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จ านวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
4. งบส าหรับจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 323,000 บาท (สามแสนสองหมื่น

สามพันบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ รวมถึงงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่าง
ปีงบประมาณ และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนและร้อยละ งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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แผนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รำยกำร 

งบประมำณ 
จัดสรรท้ังปี (บำท) 

งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ส่วนที่ 1 ค่ำบริหำรจัดกำรท่ัวไป 1,353,000 

1. ค่าอาหารและท าการนอกเวลา 100,000 

2. ค่าเดินทางไปราชการส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ 201,400 

3. ค่าซ่อมแซม/วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 

4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ ์ - 

5. ค่าซ่อมแซมสิ่งวัสดกุ่อสรา้ง 100,000 

6. ค่าวัสดุส านักงาน 100,000 

7. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 220,000 

8. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 20,000 

9. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 129,600 

10. ค่าจ้างเหมาบริการ (งบบุคลากร) (คนขับรถ,แม่บ้าน,ยาม, พนักงานการเงินและบัญชี) 432,000 

ส่วนที่ 2 ค่ำสำธำรณูปโภค 234,000 

1. ค่าไฟฟ้า 180,000 

2. ค่าน้ าประปา 12,000 

3. ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 12,000 

4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข 30,000 

รวมงบประมำณเพือ่กำรบริหำรจดักำร สพม.มุกดำหำร 1,587,000 

ส่วนที่ 3 งบส ำรองจ่ำย (คดิ 4.5% ของงบท้ังหมด) 90,000 

ส่วนที่ 4 งบส ำหรับจัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 323,000 
1. โครงการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 
    มุกดาหาร 

32,300 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนกิส์ (ระบบ PMC) 32,300 
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 32,300 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 8 กลุ่มสาระ 32,300 
5. โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    (โครงการรับนักเรียน) 

32,300 

6. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 32,300 
7. โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

32,300 

8. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565 

32,300 

9. โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 32,300 
10. โครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 32,300 

รวมงบประมำณท้ังสิ้น 2,000,000 
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ส่วนที่ 6 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มี
ความสอดคล้องและรองรับตัวชี้วัดที่หน่วยงานก าหนด โดยการจัดท าโครงการที่ใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่าย
งบประมาณประกอบ เน้นความประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด โดยมีหลักเกณฑ์เพ่ือ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการรายโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการต้องตอบสนองต่อนโยบายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดทุกระดับ มีผลลัพธ์ต่อกรพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน 

2. เป็นโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการด าเนินการ โดยพิจารณาจากการเรียงล าดับความส าคัญของโครงการในแต่ละกลุ่ม 

3. มีผลการประเมินโครงการในรอบที่ผ่านมา ที่แสดงให้เห็นว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. เป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานส่วนราชการในสังกัด/ส่วนราชการ
นอกสังกัด/หน่วยงานเอกชน/องค์กร/หน่วยงาน อปท. และหน่วยงานอ่ืน หรือไม่สามารถบูรณาการ
กับแหล่งงบประมาณอ่ืนได ้

อย่างไรก็ตาม โครงการที่ผ่านหรืออยู่ระหว่างการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จะถูกปรับงบประมาณ (ลดลง/เพ่ิมขึ้น) ตามวงเงินงบประมาณที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร จะได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น จ านวน 37 โครงการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

สรุปโครงกำร งบประมำณ แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวม
งบประมำณ 

หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำร
จัดกำร

ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
1 การนิเทศตดิตามการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 

เชิงพื้นที่ สพม.มุกดาหาร 

30,000 - - 30,000 99 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายบรม สุรมติร 

2 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

17,150 - - 17,150 101 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 

3 พัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพตามบริบท 
เชิงพื้นที่ สพม.มุกดาหาร (ม.1 – ม.3) 

30,000 - - 30,000 103 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายบรม สุรมติร 

4 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา - - 50,000 50,000 105 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
5 อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง” 
สู่สถานศึกษา 

- - 30,000 30,000 108 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

6 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน สู่สถานศึกษา   30,000 30,000 111 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
30,000 - - 30,000 114 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายภูมภิัทร กลางโคตร ์

8 ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน 

200,000 - - 200,000 117 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายบรม สุรมติร 

9 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 20,000 - - 20,000 120 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   80 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
รวม

งบประมำณ 
หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำร

จัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)  
10 ตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน 

PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้
ด้านคณติศาสตร ์(Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

30,000 - - 30,000 122 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 

11 ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 50,000 - - 50,000 125 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
12 ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อ

การศึกษา 
63,000 - - 63,000 127 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายบรม สุรมติร 

13 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม 11,760 - - 11,760 130 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
14 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย 30,000 - - 30,000 132 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายภูมภิัทร กลางโคตร ์
15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
- - 600,000 600,000 135 งบอ่ืน นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร, 

นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
16 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(เขตสุจริต) 
- - 105,000 105,000 138 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

17 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ของ สพม.มุกดาหาร 

10,000 - - 10,000 140 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายบรม สุรมติร 

 รวมงบประมำณ 521,910 - 815,000 1,336,910    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
1. ฝกึอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลกัสูตรผู้ก ากับลูกเสือ

สามัญ – สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรูท้ั่วไป 

และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

30,000 - - 30,000 142 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

50,000 - - 50,000 144 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

3. นักเรียนจติสภาอาสา 98,500 - - 98,500 146 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 
 รวมงบประมำณ 178,500   178,500    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
1. พัฒนาเสรมิสร้างประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

40,500 - - 40,500 148 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 

นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์
 รวมงบประมำณ 40,500 - - 40,500    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
1. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

180,000 - - 180,000 151 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ 

2. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

50,000 - - 50,000 154 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ 

3. ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายรุาชการให้กับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

100,000 - - 100,000 157 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ 

 รวมงบประมำณ 330,000 - - 330,000    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ รวม
งบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร

ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

77,000 - - 77,000 159 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

2. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการบรหิารและการเรยีนรู้ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

5,300 - - 5,300 161 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจติัลเพ่ือ
บริหารจดัการศึกษา 

8,600 - - 8,600 163 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน าไปสู่ฐานข้อมลู BIG 
DATA 

13,600 - - 13,600 165 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

 รวมงบประมำณ 104,500 - - 104,500    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มอ ำนวยกำร  
1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารโรงเรยีนในสังกัด ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการกลุม่
ทุกกลุ่ม ประจ าปี 2565 

100,000 - - 100,000 167 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสิริรตัน์ ใจทาน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ระบบควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

17,500 - - 17,500 169 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสิริรตัน์ ใจทาน 

3 ประชุมตดิตามผลการด าเนินงานตาม นโยบาย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

40,000 - - 40,000 171 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสิริรตัน์ ใจทาน 

4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

50,000 - - 50,000 173 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

5 เฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวัน
ส าคัญต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

40,000 - - 40,000 175 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นางสิริรตัน์ ใจทาน 

 รวมงบประมำณ 247,500 - - 247,500    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี  
1. พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

57,880 - - 57,880 177 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชต ิ

 รวมงบประมำณ 57,880 - - 57,880    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน  
1. ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการเงิน การบัญชีและพสัดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

75,000 - - 75,000 179 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ น.ส.จุไรลักษณ์  สุวรรณเลศิ 

 รวมงบประมำณ 75,000 - - 75,000    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์  
1. เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

275,800 - - 275,800 181 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ น.ส.จุไรลักษณ์  สุวรรณเลศิ 

 รวมงบประมำณ 275,800 - - 275,800    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 

รวมงบประมำณ หน้ำ ใช้งบประมำณในส่วน ผู้รับผิดชอบ งบบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน 

งบ สพฐ. งบอ่ืน ๆ 

กลุ่มนโยบำยและแผน  
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเพื่อขับเคลื่อน

นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

32,240 - - 32,240 183 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนาคุณภาพฯ นายเอกชัย อ้อทอง 

นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว 

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ 
 รวมงบประมำณ 32,240 - - 32,240    

 รวม    37    โครงกำร       งบประมำณทั้งสิ้น 1,863,830 - 815,000 2,678,830    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

สรุปงบประมำณรำยไตรมำส ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1. การนิเทศตดิตามการจดัการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการเชิงพื้นที่ สพม.มุกดาหาร 
30,000 - - - - 30,000 ส่วนท่ี 4 งบ

พัฒนาคุณภาพฯ 
นายบรม สุรมติร 

2. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- - 5,716 5,717 5,717 17,150 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 

3. พัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพ
ตามบริบทเชิงพื้นที่ สพม.มุกดาหาร (ม.1-ม.3) 

30,000 - - - - 30,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายบรม สุรมติร 

4. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา 

- - 25,000 25,000 - 50,000 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

5 อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา 
แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 

- - 18,000 12,000 - 30,000 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

6 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน สู่สถานศึกษา - - 18,000 12,000 - 30,000 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- - 24,900 5,100 - 30,000 ส่วนท่ี 4 งบ

พัฒนาคุณภาพฯ 
นายภูมภิัทร กลางโคตร ์

8 ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

- - - 123,000 77,000 200,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายบรม สุรมติร 

9 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ - - 19,550 450 - 20,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ) 
10 ตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับ

การประเมิน PISA (ความฉลาดรูด้า้นการอ่าน  
Reading Literacy , ความฉลาดรูด้้านคณติศาสตร ์
(Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 

- - - 30,000 - 30,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 
นายภูมภิัทร กลางโคตร ์

11 ขับเคลื่อนนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรม 39,260 - - 10,740 - 50,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

12 ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

40,260 22,740 - - - 63,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายบรม สุรมติร 

13 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรวม - - - 11,760 - 11,760 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

14 พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนภาษาไทย - - 5,000 25,000 - 30,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายภูมภิัทร กลางโคตร ์

15 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน O-NET 10,000 580,000 10,000 - - 600,000 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 
นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 

16 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (เขตสุจริต) 

- - 55,000 50,000 - 105,000 งบอ่ืน นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

17 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ของ สพม.มุกดาหาร 

10,000 - - - - 10,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายบรม สุรมติร 
นายภูมภิัทร กลางโคตร ์

   รวมงบประมำณ 159,520 602,740 181,166 310,767 82,,717 1,336,910   



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   92 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
1. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

หลักสตูรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ– สามัญ
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) 

- - 15,000 15,000 - 30,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

2. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพดา้น
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

- 50,000 - - - 50,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

3. นักเรียนจติสภาอาสา - - - 98,500 - 98,500 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

 รวมงบประมำณ - 50,000 15,000 113,500 - 178,500   
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1. พัฒนาเสรมิสร้างประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- 9,835 15,833 14,832 - 40,500 ส่วนท่ี 4 งบ

พัฒนาคุณภาพฯ 
นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 
นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์

 รวมงบประมำณ - 9,835 15,833 14,832 - 40,500   
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

24,000 52,000 52,000 52,000 - 180,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นางสาวพิมพ์ธิดา 
อารีรักษ์ 

2. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   

- - 25,000 25,000 - 50,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นางสาวพิมพ์ธิดา 
อารีรักษ์ 

3. โครงการประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียม
ความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - 50,000 50,000 - 100,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นางสาวพิมพ์ธิดา 
อารีรักษ์ 

 รวมงบประมำณ 24,000 52,000 127,000 127,000 - 330,000   
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   95 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวม ใช้งบประมำณ
ในส่วน 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1. ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

38,500 38,500 - - - 77,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายไกรกุล สง่าวงศ์ 

2. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ
บริหารและการเรียนรู้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

- 5,300 - - - 5,300 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายไกรกุล สง่าวงศ์ 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิตัลเพื่อบริหารจัด
การศึกษา 

- - 8,600 - - 8,600 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายไกรกุล สง่าวงศ์ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน าไปสู่ฐานข้อมูล 
BIG DATA 

- - 13,600 - - 13,600 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นายไกรกุล สง่าวงศ์ 

 รวมงบประมำณ 38,500 43,800 22,200 - - 104,500   
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   96 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มอ ำนวยกำร 
1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร และผู้อ านวยการกลุม่ทุกกลุ่ม 
ประจ าปี 2565 

25,000 25,000 25,000 25,000 - 100,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสิริรัตน์ ใจทาน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

4,375 4,375 4,375 4,375 - 17,500 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสิริรัตน์ ใจทาน 

3 ประชุมติดตามผลการด าเนนิงานตาม นโยบาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

10,000 10,000 10,000 10,000 - 40,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสิริรัตน์ ใจทาน 

4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย 
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

25,000 25,000 - - - 50,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสาวพิมพ์ธิดา 
อารีรักษ์ 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธีเนื่องในวนัส าคัญต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

10,000 10,000 10,000 10,000 - 40,000 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสิริรัตน์ ใจทาน 

 รวมงบประมำณ 74,375 74,375 49,375 49,375 - 247,500   
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   97 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มกฎหมำยและคดี 
1. พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - 57,880 - - 57,880 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ 

 รวมงบประมำณ - - 57,880 - - 57,880   
 

 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณใน

ส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
1. โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

30,550 14,250 14,250 15,950 - 75,000 ส่วนท่ี 4 งบพัฒนา
คุณภาพฯ 

นางสาวจุไรลักษณ์  
สุวรรณเลิศ 

 รวมงบประมำณ 30,550 14,250 14,250 15,950 - 75,000   
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   98 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและเร่งรัดการ

ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 198,500 77,300 - - 275,800 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

 รวมงบประมำณ - 198,500 77,300 - - 275,800   
 

 

ล ำดับ โครงกำร 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

รวม 
ใช้งบประมำณ

ในส่วน ผู้รับผิดชอบ ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 64) 

ไตรมำสที่ 2 
(ม.ค.- มี.ค. 65) 

ไตรมำสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

ไตรมำสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 65) 

 กลุ่มนโยบำยและแผน 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

13,990 11,475 - 6,775 - 32,240 ส่วนท่ี 4 งบ
พัฒนาคุณภาพฯ 

นายเอกชัย อ้อทอง 
นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว 
นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ 

 รวมงบประมำณ 13,990 11,475 - 6,775 - 32,240   
 รวมงบประมำณทั้งสิ้น 340,935 1,062,691 560,005 638,199 77,000 2,678,830   
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   99 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

รำยละเอียดโครงกำรและงบประมำณแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

โครงกำร (1) การนิเทศตดิตามการจัดการเรยีนการสอน 

                แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ สพม.มุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ นายบรม สุรมิตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนลักษณะ
ต่างๆ ในสังกัดด้านข้อดี ข้อเสีย 
โอกาส อุปสรรค (SWOT)  ในการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ 
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ใน
สังกัดในการบริหารจัดการการ
จัดการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัด
การศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในระดับสถานศึกษา และระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน ๒ ด้านโอกาส 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐาน
การศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มี
นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา พร้อมก้าวสู่สากล 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารมีแนวทางการพัฒนาตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (1) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงพ้ืนที่ สพม.มุกดาหาร (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

จัดท าโครงร่างวิจัยเชิงนโยบาย เรือ่งการจัดการศึกษาใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ตามกรอบการวิจัย 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 
 

- - - - - - 

พัฒนานักวิจัย และศักยภาพนักวิจัยในพ้ืนท่ี จ านวน 30 คน ครั้ง 1 พ.ย. 64 15,000 13,000 2,000 - 30,000 - 

แนวทางการบริหาร การจัดการเรยีนรู้ 5 รูปแบบ และการดูแล
ช่วยเหลือ นร. 

ครั้ง 1 ธ.ค. 64 - - - - - - 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร การจัดการเรยีนรู้ และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ระดับโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครั้ง 1 ม.ค. 65 - - - - - - 

รายงานฉบับสมบูรณ ์ ครั้ง 1 ก.พ. 65 - - - - - - 
รวมงบประมำณ 15,000 13,000 2,000 - 30,000 - 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

พัฒนานักวิจัย และศักยภาพนักวิจัยในพ้ืนท่ี จ านวน 30 คน 30,000 - - - 30,000 นายบรม สุรมติร 

รวมงบประมำณ 30,000 - - - 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิพงษ ์เมืองโคตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู้ใหม้ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถสร้างสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ดา้นคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครยูุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าท่ีได้ดี มคีวามรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มีการพฒันาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
4 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาใหม้ีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้
สร้างสรรค์นวตักรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดจิิทัล 
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้
ความสามารถในการจดัการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสรา้ง
สื่อและนวตักรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ขั้นวางแผน (P) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. เตรียมข้อมลูการด าเนินการ 

 
ครั้ง 

 
1 

 
ต.ค. 64 
ธ.ค. 64 

 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

ขั้นด าเนินการตามแผน (D) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินงานตามแผน 

 
ครั้ง 

 
1 

 
ธ.ค. 64 

ม.ค. 65 – ก.ย. 65 

 
- 

3,000 

 
- 

12,150 

 
- 

2,000 

 
- 
- 

 
- 

17,150 

 
- 
- 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (C) 
การก ากับและติดตามประเมินผล 

 
ครั้ง 

 
1 

 
ม.ค. – ก.ย. 65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขั้นปรับปรุง (A)  
น าผลของปัญหาและอุปสรรคมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
ครั้ง 

 
1 

 
ก.ค.-ก.ย. 65 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมงบประมำณ 3,000 12,150 2,000 - 17,150 - 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

จัดประชุม - 5,716 5,717 5,717 17,150 นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร 

รวมงบประมำณ - 5,716 5,717 5,717 17,150  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (3) พัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆเพื่อการ 

                ประกอบอาชีพตามบรบิทเชิงพื้นที่  
                สพม.มุกดาหาร (ม.1- ม.3) 

ผู้รับผิดชอบ นายบรม สุรมิตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
และท าความรู้จักกับตัวเองใน
ลักษณะต่างๆ ในด้านความรู้
ความสามารถและความถนดัตาม
ความต้องการ ในการจดัการ  
การจัดการเรยีนรู้ของตนเอง 
2. พัฒนาแนวทางการจัด
การศึกษาด้านอาชีพของโรงเรยีน
ทุกลักษณะ ในสังกัดในการ
บริหารจดัการการจัดการเรียนรู้
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในระดับสถานศึกษา และ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน ๓ ด้านโอกาส 

2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหต์นเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนดัของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนที่มคีวามสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
8. ผู้เรียนไดร้ับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา พร้อมก้าวสู่
สากล 
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์โครงกำร 

นักเรียนโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารมีทักษะอาชีพในลักษณะต่างพัฒนาตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร้อยละ 80% 
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โครงกำร (3) พัฒนาทักษะอาชีพด้านต่างๆเพ่ือการประกอบอาชีพตามบริบทเชิงพ้ืนที่ สพม.มุกดาหาร (ม. 1- ม. 3) (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

จัดท าโครงร่างนโยบาย เรื่องการจดัการศึกษาดา้นอาชีพใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตาม
สมรรถนะและบริบทของพื้นที่ 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 
 

- - - - - - 

อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร   ครั้ง 1 พ.ย. 64 15,000 13,000 2,000 - 30,000 - 
แนวทางการบริหาร การจัดการเรยีนรู้อาชีพ รูปแบบที่
หลากหลาย ตามความถนัดและตอ้งการของ นร. 

ครั้ง 1 ธ.ค. 64 - - - - - - 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหาร การจัดการเรยีนรู้ และ
ความต้องการนักเรียน ระดับโรงเรยีน และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

ครั้ง 1 ม.ค. 65 - - - - - - 

สรุปโครงการและรายงานผล ครั้ง 1 ก.พ. 65 - - - - - - 
รวมงบประมำณ 15,000 13,000 2,000 - 30,000 - 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร   30,000 - - - 30,000 นายบรม สุรมติร 

รวมงบประมำณ 30,000 - - - 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (4) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

                พอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 50,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาน าหลักปรัชญาของเศษฐ
กิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการ
สอน การท างานเพื่อสรา้งอุปนิสัย
พอเพียงได ้
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาน าหลักปรัชญาของเศษฐ
กิจพอเพียงมาบริหารสถานศึกษา 
เครือข่ายและชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนแกนน า สามารถบริการ
ความรู้แก่นักเรียน สถานศึกษา 
เครือข่าย และชุมชนได ้
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง ฐานการเรียนรู้ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และ
ชุมชน 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 1 ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จาก
ภัยพิบัติและภยัคุกคามทุกรปูแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดสีามารถปรบัตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ า 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรยีนให้มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
10. ผู้เรียนมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 

และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศกึษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ผู้บริหาร / ครู / นักเรียนมีการน าหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอน การท างานเพื่อ
สร้างอุปนิสยัพอเพียงได ้

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครอืข่าย และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่อยา่งพอเพียง 

4.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการทางการศึกษา พัฒนาสถานศกึษาพอเพียง ฐานการเรียนรู้ให้เปน็แหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน และชุมชนได ้
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โครงกำร (4) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน จัดการประชุม
สื่อสาร ความรู้  การประเมินศูนยก์ารเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. เม.ย.-ส.ค.65 5,000  5,000   10,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ และการ
เตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. เม.ย.-ส.ค.65 5,000 5,000 5,000   15,000 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประเมินศนูย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาตามแผนงานท่ีก าหนด 

1 ครั้ง 30 ร.ร. ส.ค.- ก.ย. 65 10,000 3,000 5,000 - - 18,000 

กิจกรรมที่ 4 สรปุผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและจัดท าสารสนเทศผลการประเมิน
ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. ส.ค.- ก.ย. 65 - 5,000 2,000 - - 7,000 

รวมงบประมำณ 20,000 13,000 17,000 -  50,000 
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โครงกำร (4) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน จัดการประชุมสื่อสาร 
ความรู้  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

- - 10,000 - 10,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ และการเตรยีม
ความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

- - 15,000 - 15,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประเมินศนูย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามแผนงาน 
ที่ก าหนด 

- - - 18,000 18,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 4 สรปุผลการประเมินศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและจัดท า
สารสนเทศผลการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

- - - 7,000 7,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

รวมงบประมำณ - - 25,000 25,000 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (5) อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด  
               ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  
               “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง”  
                สู่สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาน ากิจกรรม 
อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา  
ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย  
“โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง” สู่สถานศึกษาได ้
2. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาน าหลักปรัชญาของ 
เศษฐกิจพอเพียงมาบริหาร
สถานศึกษา เครือข่ายและชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนแกนน า สามารถบริการ
ความรู้แก่นักเรียน สถานศึกษา 
เครือข่าย และชุมชนได ้
4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง ฐานการเรียนรู้ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน และ
ชุมชน 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 1 ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จาก
ภัยพิบัติและภยัคุกคามทุกรปูแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดสีามารถปรบัตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ า 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรยีนให้มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
10. ผู้เรียนมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ผู้บริหาร / ครู / นักเรียนมีการน ากิจกรรมอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่สถานศกึษาได ้

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สถานศึกษาขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครอืข่าย และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลีย่น
เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่อยา่งพอเพียง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการทางการศึกษา พัฒนาสถานศกึษาพอเพียง ฐานการเรียนรู้ให้เปน็แหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนและชุมชนได ้
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โครงกำร (5) อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะท างาน จัดการประชุม
สื่อสาร ความรู้  กิจกรรมอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา 
ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
“โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่
สถานศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. เม.ย.-ส.ค.65 3,000 3,000 2,000 - - 8,000 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมส่ือสารสร้างความรู้ และการ
เตรียมความพร้อมการอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา 
ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 
“โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่
สถานศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. เม.ย.-ส.ค.65 3,000 5,000 2,000 - - 10,000 

กิจกรรมท่ี 3 ด าเนินการประเมินโครงการอารยเกษตร  
สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจ
และความหวัง” สู่สถานศึกษา 

1 ครั้ง 
 
 

30 ร.ร. 
 
 

ส.ค.- ก.ย. 65 
 

3,000 3,000 
 

2,000 
 
 

- - 8,000 

กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการประเมินโครงการอารยเกษตร  
สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจ
และความหวัง” สู่สถานศึกษาและจัดท าสารสนเทศ
ด้านการศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. ส.ค.- ก.ย. 65 - 2,000 2,000 
 

- - 4,000 

รวมงบประมำณ 9,000 13,000 8,000 - - 30,000 
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โครงกำร (5) อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน จัดการประชุมสื่อสาร 
ความรู้  กิจกรรมอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา 
แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 

- - 8,000 - 8,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ และการเตรยีม
ความพร้อมการอารยเกษตร  สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา 
แห่งน้ าใจและความหวัง” สู่สถานศึกษา 

- - 10,000 - 10,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประเมินโครงการอารยเกษตร   
สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง”  
สู่สถานศึกษา 

- - - 8,000 8,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 4 สรปุผลการประเมินโครงการอารยเกษตร   
สืบสาน  รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและความหวัง”  
สู่สถานศึกษาและจดัท าสารสนเทศด้านการศึกษา 

- - - 4,000 4,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

รวมงบประมำณ - - 18,000 12,000 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (6) สิ่งแวดล้อมศึกษาเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน       
                สู่สถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค์ 
1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรยีน มีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนแกนน า
ด้านสิ่งแวดล้อม สามารถบริการ
ความรู้แก่นักเรียน สถานศึกษา 
เครือข่าย และชุมชนได ้
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 1 ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จาก
ภัยพิบัติและภยัคุกคามทุกรปูแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดสีามารถปรบัตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบตัิซ้ า 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรยีนให้มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
10. ผู้เรียนมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดลอ้ม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจติสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
1. ส่งเสรมิสุขภาวะ การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมสูส่ถานศึกษาได ้

2. ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน น าความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนมาใช้ในด าเนินชีวิต 

3. สถานศึกษาขยายความรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสูส่ถานศึกษาในเครือข่ายและชุมชน 

4. ผู้บริหารสถานศกึษา ครู บุคลาการทางการศึกษา พัฒนาสถานศกึษาสู่สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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โครงกำร (6) สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน จัดการประชุม
สื่อสาร ความรู้  สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนสู่สถานศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. เม.ย.-ส.ค.65 2,000 4,000 2,000 - - 8,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ และ 
การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ 
การพัฒนาท่ียั่งยืนสูส่ถานศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. เม.ย.-ส.ค.65 3,000 5,000 2,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประเมินโรงเรียนตาม
โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สู่สถานศึกษา 

1 ครั้ง 
 
 

30 ร.ร. 
 
 

ส.ค.- ก.ย. 65 
 

3,000 3,000 
 

2,000 
 
 

- - 8,000 

กิจกรรมที่ 4 สรปุผลการประเมินโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สู่สถานศึกษา  และจัดท าสารสนเทศด้าน
การศึกษา 

1 ครั้ง 30 ร.ร. ส.ค.- ก.ย. 65 - 2,000 2,000 
 

- - 4,000 

รวมงบประมำณ 8,000 14,000 8,000 - - 30,000 
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โครงกำร (6) สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน จัดการประชุมสื่อสาร 
ความรู้  สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สู่สถานศึกษา 

- - 8,000 - 8,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสื่อสารสร้างความรู้ และการเตรยีม
ความพร้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
สู่สถานศึกษา 

- - 10,000 - 10,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินการประเมินโรงเรียนตามโครงการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสู่สถานศึกษา 

- - - 8,000 8,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

กิจกรรมที่ 4 สรปุผลการประเมินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนสูส่ถานศึกษา  และจัดท าสารสนเทศ
ด้านการศึกษา 

- - - 4,000 4,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

รวมงบประมำณ - - 18,000 12,000 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

                สถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้รับผิดชอบ นายภูมิภัทร  กลางโคตร ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
ให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกรอบ
นโยบายปฏิรูประบบประเมินและ
ประกันคณุภาพเพื่อเตรียมการ
ส าหรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 

3.3 ปรับหลักสตูรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแตล่ะระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตร มคีวามเป็นไทยและมีคณุลกัษณะใน
ศตวรรษที่ 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์โครงกำร 

สถานศึกษามีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
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โครงกำร (7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน คน/วัน 20/1 พ.ค. 65 - 3,000 - - 3,000 - 
2. การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้
ความเข้าใจการประเมินคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในจงัหวัดมุกดาหาร 

รร./วัน 
คน/วัน 

30/1 
60/1 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

 
3,600 

 
15,300 

 
3,000 

-  
21,900 

- 

3. นิเทศก ากับติดตาม ครั้ง/คน 1 ก.ค. 65 - 5,000 - - 5,000 - 
4. บันทึกผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบบริหารโครงการ 

ครั้ง 1 ส.ค. 65 - - - - - - 

5. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เล่ม 2 ส.ค. 65 - - 100 - 100 - 
รวมงบประมำณ 3,600 23,300 3,100 - 30,000 - 
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โครงกำร (7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - 3,000 - 3,000 นายภูมภิัทร  กลางโคตร ์

2. การด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
   2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนใน
จังหวัดมุกดาหาร 

- - 21,900 - 21,900 นายภูมภิัทร  กลางโคตร ์

3. นิเทศก ากับติดตาม - - - 5,000 5,000 นายภูมภิัทร  กลางโคตร ์
5. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร - - - 100 100 นายภูมภิัทร  กลางโคตร ์

รวมงบประมำณ - - 24,900 5,100 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (8) ส่งเสรมิมหกรรมความสามารถ 

                ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลย ี

                ของนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบ นายบรม  สุรมติร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร สิงหาคม 2565 – ธันวาคม 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 200,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษเข้าร่วม
แข่งขันในด้านวิชาการ ศิลปะ 
เทคโนโลยี และกจิกรรม 
2. เพื่อให้นักเรียนไดม้ีเวทีในการ
แสดงศักยภาพและผลงาน 
รวมทั้งคัดเลือกเป็นตัวแทน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาในการเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาต ิ
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มคีวามรักในสถาบันหลักของชาติ ยดึมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตร มคีวามเป็นไทยและมีคณุลกัษณะใน
ศตวรรษที่ 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงานด้านวิชาการ 
2. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ 
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โครงกำร (8) ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

วางแผนและออกแบบการจัดงานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         

1.ประชุมปฏิบตัิการบริหารระบบข้อมูลของเขต
พื้นที่การศึกษา 

คน/วัน 20/1 
 

ส.ค. 65 
 

- 3,000 - - 3,000 - 

2.ประชุมคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน/
คณะกรรมการตดัสินและจดัประกวด/แข่งขัน 127 
กิจกรรม 

คน/วัน 
 

800/2 
 
 

ก.ย. 65 
 

- 120,000 
 

- - 120,000 - 

3.เข้าร่วมจัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาต ิ

คน/วัน 2/1 พ.ย. 65 - 6,800 - - 6,800 - 

4.เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปดิ รับมอบธงสัญลักษณ์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2565 

คน/วัน 18/3 ธ.ค. 65 - 60,000 10,000 - 70,000 - 

5.สรุปรายงานผลการแข่งขันในแตล่ะกิจกรรม เล่ม 2 ธ.ค. 65 - 200 - - 200 - 
รวมงบประมำณ - 190,000 10,000 - 200,000 - 
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โครงกำร (8) ส่งเสริมมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

วางแผนและออกแบบการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

       

1. ประชุมปฏิบัติการบรหิารระบบข้อมูลของเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

- - - 3,000 - 3,000 นายบรม  สรุมิตร 

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน/คณะกรรมการ
ตัดสินและจดัประกวด/แข่งขัน 127 กิจกรรม 

- - - 120,000 - 120,000 นายบรม  สรุมิตร 

3. เข้าร่วมจัดงานแถลงข่าว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาต ิ

- - - - 6,800 6,800 นายบรม  สรุมิตร 

4. เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปดิ รับมอบธงสัญลักษณ์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาต ิปีการศึกษา 2565 

- - - - 70,000 70,000 นายบรม  สรุมิตร 

5. สรุปรายงานผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม - - - - 200 200 นายบรม  สรุมิตร 
รวมงบประมำณ - - - 123,000 77,000 200,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (9) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

               คณิตศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 20,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อใหค้รูสามารถจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น  
คิดเลขคล่อง 
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตร มคีวามเป็น
ไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความเป็นไทยและมี
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้  
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 
2. นักเรียน ม.3และม.6 มีคะแนน (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 
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โครงกำร (9) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน คน/วัน 15/1 พ.ค. 65 - 2,250 - - 2,250  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน   พ.ค. 65 - - - - - - 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือ  
คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ระดับ ม.ต้น โรงเรยีนใน
สังกัด 

คน/วัน 
 

30/1 
 
 

พ.ค. 65 
 

- 15,300 2,000 - 17,300 - 

4. นิเทศก ากับติดตามการใช้เครื่องมือในช้ันเรียน คน/วัน 1/12 พ.ค. 65 - - - - - - 
5. บันทึกผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบบริหารโครงการ 

ครั้ง 1 ส.ค. 65 - - - - - - 

6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เล่ม 3 ก.ย. 65 - - 450  450 - 
รวมงบประมำณ  17,550 2,450 - 20,000  

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   2,250 - - 2,250  

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือ คิดเลขเป็น คิด
เลขคล่อง ระดับม.ต้น โรงเรียนในสังกัด 

- - 17,300 - - 17,300 นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 

6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร - - - 450 - 450 นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 
รวมงบประมำณ - - - 123,000 77,000 200,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (10) ตามนโยบายของรฐับาลเตรียมความ 
            พร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA 
            (ความฉลาดรูด้้านการอา่น (Reading Literacy) 
            ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร ์(Mathematical  
            Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์   
            (Scientific Literacy)) 

ผู้รับผิดชอบ 1. นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร 
                2. นายภมูิภัทร กลางโคตร ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาการจัดการจดัการเรยีนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการประเมิน 
โปรแกรมการประเมินสมรรถนะนกัเรียนมาตรฐานสากล (Programme 
for International Student Assessment PISA) ปี 2022   
3. เพื่อพัฒนายกระดับคณุภาพผู้เรียน ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดแกป้ัญหา
และคิดสรา้งสรรค ์
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตาม
หลักสตูร มีความเป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความ
เป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

ผลลัพธ์โครงกำร 

ร้อยละของผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด้านความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ดา้น
คณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
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โครงกำร (10) ตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy)  
                  ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)) (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมด าเนนิโครงการฯ คน/วัน 20/1 ก.ค. 65 - - - - - - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน   ก.ค. 65 - 3,000 - - 3,000 - 
3. ประชุมสรา้งความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการจดัการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เตรียมผูเ้รียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21 

คน/วัน 
 

30/1 
 
 

ส.ค. 65 
 

3,600 15,300 
 

5,000 
 

- 23,900 - 

4. บันทึกผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบบริหารโครงการ 

  ก.ย. 65 - - - - - - 

5. ประชุมสรปุผลการด าเนินงาน/โครงการ คน/วัน 20/1 ก.ย. 65 - 3,000 - - 3,000 - 
6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เล่ม 2 ก.ย. 65 - - 100 - 100 - 

รวมงบประมำณ 3,600 21,300 5,100 - 30,000 - 
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โครงกำร (10) ตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน PISA (ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy)  
                  ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy))  (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมด าเนนิโครงการฯ - - - - - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน - - - 3,000 - 3,000 นายบรม  สรุมิตร 
3. ประชุมสรา้งความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจดัการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษ ท่ี 21 

- - - 23,900 - 23,900 นายบรม  สรุมิตร 

5. ประชุมสรปุผลการด าเนินงาน/โครงการ - -  3,000 - 3,000 นายบรม  สรุมิตร 
6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร - - 100 100 - 100 นายบรม  สรุมิตร 

รวมงบประมำณ - - - 30,000 77,000 200,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (11) ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 50,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมสี่วนรว่มในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม 
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยา่งสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมลู 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
2.  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบรหิารจดัการของ
องค์กรอย่างมีคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก 

ธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็ง 

ให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

- 
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โครงกำร (11) ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน คน/วัน 12/1 พ.ย. 64 - 1,800 - - 1,800 - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการท างาน   พ.ย. 64 - - - - - - 
3. ศึกษาดูงานเขตพื้นที่นวัตกรรม  14/2 พ.ย. 64 - 24,460 13,000 - 37,460 - 
4. นิเทศก ากับติดตาม คน/วัน 8/3 ส.ค. 65 - 10,000  - 10,000 - 
5. บันทึกผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบบริหารโครงการ 

ครั้ง 1 ส.ค. 65 - - - - - - 

6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เล่ม 5 ก.ย. 65 - - 740 - 740 - 
รวมงบประมำณ - 36,260 13,740 2,000 50,000 - 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 1,800 - - - - 1,800 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
3. ศึกษาดูงานเขตพื้นที่นวัตกรรม 37,460 - - - - 37,460 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
4. นิเทศก ากับติดตาม - - - 10,000 - 10,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร - - - 740 - 740 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

รวมงบประมำณ 39,260 - - 10,740 - 50,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (12) ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
            เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายบรม  สุรมติร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 63,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิในครูและบุคลากรทางการศึกษาการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   
3. เพื่อให้สถานศึกษามีแพลตฟอรม์ดิจิทัล (Digital Platform)   
ในการสนับสนุนด้านการจัดการศกึษา 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
2. ส่งเสรมิ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรมการบรหิาร  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ที่ เน้นการใช้นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้
สถานศึกษา บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. สถานศึกษามีเครื่องมือในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (12) ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. ประชุมการเตรียมการคณะกรรมการ ออกแบบการ
ด าเนินงาน  เครื่องมือการประเมินผล 

คน/วัน 30/1 ต.ค. 64 - 2,000 - - 2,000 - 

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLTV, DLIT 

คน/วัน 60/1 
 

ต.ค. 64 4,000 1,000 1,000 1,000 7,000 - 

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค านวณ 

คน/วัน 60/1 
 

ธ.ค. 65 
 

- 31,260 
 

- - 31,260 - 

4. ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสือ่เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา 

ครั้ง 2 ม.ค. 65 4,000 - - 1,000 5,000 - 

5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ครั้ง 1 ม.ค. 65 - 11,740 - - 11,740 - 
6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บงัคับบัญชา   พ.ค. 65 - 6,000 - - 6,000 - 

รวมงบประมำณ 8,000 52,000 1,000 2,000 63,000 - 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (12) ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

1. ประชุมการเตรียมการคณะกรรมการ ออกแบบการ
ด าเนินงาน  เครื่องมือการประเมินผล 

2,000 - - - - 2,000  

2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLTV, DLIT 

7,000 - - - - 7,000 นายบรม  สรุมิตร 

3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค านวณ 

31,260 - - - - 31,260 นายบรม  สรุมิตร 

4. ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาสือ่เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษา 

- 5,000 - - - 5,000  

5. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน - 11,740 - - - 11,740 นายบรม  สรุมิตร 
6. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บงัคับบัญชา - 6,000 - - - 6,000 นายบรม  สรุมิตร 

รวมงบประมำณ 40,260 22,740 - - - 63,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (13) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 11,760 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้รูและพี่เลี้ยงเด็กพิการมคีวามเข้าใจ 
ในการท าแผนพัฒนารายบุคคล และใช้แผนในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนพิการในรูปแบบที่เหมาะสม 
2. เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม
และโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรยีนรวม ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 2 ด้านโอกาส 
2.4 ส่งเสรมิให้เด็กพิการและผูด้้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศกึษา
ที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรยีนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
2. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ผลลัพธ์โครงกำร 

- 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (13) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. นิเทศ ติดตามแนวทางการจัดการเรยีนรวม ครั้ง/รร. 1/30 ก.ค. 65 - 5,760 6,000 -  11,760 - 
2. บันทึกผลการด าเนินงาน/การเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบบริหารโครงการและสรปุผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ครั้ง 1 
 

ก.ค. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ - 5,760 6,000 - 11,760 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

1. นิเทศ ติดตามแนวทางการจัดการเรยีนรวม - - - 11,760 - 11,760 นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า 

รวมงบประมำณ - - - 11,760 - 11,760  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (14) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
            ภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ นายภูมิภัทร  กลางโคตร ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร มิถุนายน 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน   
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
4. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาความรู้ความสมารถครูและผู้เรยีนด้านภาษาไทย 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตาม
หลักสตูร มีความเป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความ
เป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล 

ผลลัพธ์โครงกำร 

- 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (14) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ          
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการสอนภาษาไทย 

วัน/คน 1/10 
 

มิ.ย. 65 - 2,000 - - 2,000 - 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  60/1 มิ.ย. 65 - - - - - - 
4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน วัน/คน 1/60 มิ.ย. 65 - 3,000 - - 3,000 - 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    - - - - - - 
   5.1 คัดกรองนักเรียนด้านการอา่นการเขียน โรงเรียน 30 มิ.ย. 65 - - - - - - 
   5.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย วัน/คน 1/100 ก.ค. 65 - 10,000 3,000 - 13,000  
   5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิภาษาไทย 

วัน/คน 1/30 ก.ค. 65 5,000 7,000  - 12,000 - 

6. นิเทศติดตามการพัฒนาการเรยีนการสอน ครู
ภาษาไทย 

วัน/คน 1/10 ส.ค. 65 - - - - - - 

7. บันทึกผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณในระบบบริหารโครงการ 

ครั้ง 1 ส.ค. 65 - - - - - - 

8. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร ครั้ง 1 ก.ย. 65 - - - - - - 
รวมงบประมำณ 5,000 22,000 3,000 - 30,000 - 
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โครงกำร (14) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (ต่อ)  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรยีน
การสอนภาษาไทย 

- - 2,000 - - 2,000 นายภูมิภัทร  กลางโคตร์ 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - 3,000 - - 3,000 นายภูมิภัทร  กลางโคตร์ 
5.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย - - - 13,000 - 13,000 นายภูมิภัทร  กลางโคตร์ 
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิภาษาไทย - - - 12,000 - 12,000 นายภูมิภัทร  กลางโคตร์ 

รวมงบประมำณ - - 5,000 25,000 - 30,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (15) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
            ขั้นพื้นฐาน O-NET 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
                นายสุทธิพงษ์  เมืองโคตร 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 600,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อทดสอบความรูร้ะดบัชาติขัน้พ้ืนฐาน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ 
จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551   
3. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับชาต ิ

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกตอ้ง
ต่อบ้านเมือง 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตาม
หลักสตูร มีความเป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความ
เป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ เรยีนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิตและเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
2. โรงเรียน /สพท. มีข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 
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โครงกำร (15) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    - - - - -  
2. ประชุมวางแผนเตรียมการด าเนินงาน วัน/คน 2/10 

 
ธ.ค. 64 5,000 - 5,000 - - 10,000 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ   
 

ธ.ค. 64 - - - - - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการ วัน/คน 1/60 ธ.ค. 64 - - - - - - 
    - ประชุมคณะกรรมท างานระดบัศูนย์สอบ   ม.ค. 65 555,000 20,000 5,000 - - 580,000 
    - ประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบ   ก.พ. 65 - - - - - - 
    - ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ   ม.ีค. 65 - - - - - - 
    - ด าเนินการจดัสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564   ม.ีค. 65 - - - - - - 
    - นิเทศ ติดตาม การด าเนินการจัดสอบ   ม.ีค. 65 - - - - - - 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บรหิาร วัน/คน 1/10 ก.พ. 65 - - - - - - 
6. ประชุม สรุปผล จดัท าข้อมูลผลคะแนน O-NET วัน/คน 2/30 พ.ค. 65 5,000 5,000 - - - 10,000 
7. วิเคราะห์ข้อมลูผลคะแนน O-NET โรงเรียนในสังกัด  2/100 - - - - - - - 

รวมงบประมำณ 565,000 25,000 10,000 - - 600,000 
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โครงกำร (15) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET (ต่อ)  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

2. ประชุมวางแผนเตรียมการด าเนินงาน 10,000 - - - - 10,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
นายสุทธิพงษ์  เมืองโคตร 

- ประชุมคณะกรรมท างานระดับศนูย์สอบ - 580,000 - - - 580,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
นายสุทธิพงษ์  เมืองโคตร 

6. ประชุม สรุปผล จัดท าข้อมลู.ผลคะแนน O-NET - - 10,000 - - 10,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
นายสุทธิพงษ์  เมืองโคตร 

รวมงบประมำณ 10,000 580,000 10,000 - - 600,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (16) เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและ 
            ธรรมาภิบาลในสถานศกึษา (เขตสุจรติ) 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 105,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้หน่วยงานพร้อมรับการประเมินตามเกณฑส์ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสรมิการจดัการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวนิัย 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกตอ้ง
ต่อบ้านเมือง 

สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตาม
หลักสตูร มีความเป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความ
เป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็ง 
ให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มี
ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
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โครงกำร (16) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ    - - - - - - 
2. ประชุมวางแผนเตรียมการด าเนินงาน วัน/คน 2/65 

 
เม.ย. – พ.ค. 65  5,000 - - - 5,000 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ   
 

เม.ย. – พ.ค. 65 - - - - - - 

4. ด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุจริต ครั้ง 1 เม.ย. – พ.ค. 65 - 50,000 - - - 50,000 
5. ด าเนินกิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

ครั้ง 1 เม.ย. – ก.ค. 65 - 50,000 - - - 50,000 

6. บันทึกผลการด าเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบรหิาร
โครงการและสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

   - - - - - - 

รวมงบประมำณ - 105,000 - - - 105,000 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

2. ประชุมวางแผนเตรียมการด าเนินงาน - - 5,000 - - 5,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

4. ด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสุจริต - - 50,000 - - 50,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 
5. ด าเนินกิจกรรมการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

- - 50,000 - - 50,000 นางสาวกัญจนพร  ดอนหล้า 

รวมงบประมำณ - - 105,000 - - 105,000  
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กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (17) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย 
             คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
             และนเิทศการศึกษา ของ สพม.มุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ นายบรม  สุรมติร 
                นายภูมิภัทร  กลางโคตร ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 10,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิ พัฒนาการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีและภารกิจ
ของคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
2. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. เพื่อประชุม แลกเปลี่ยนความคดิเห็น วางแผน การพัฒนา
การศึกษาและใช้กลยุทธ์ในการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
สนองพันธกิจ สมพ.มุกดำหำร ที่  
4. ส่งเสรมิ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ทางด้านภาษาและดิจิทลั  
สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็ง 
ให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. หน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
2. สพม.มุกดาหาร มีการบริหารจดัการแบบมสี่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
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โครงกำร (17) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพม.มุกดาหาร (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ   ต.ค. 64 - - - - - - 
2. ประสาน จดัเตรียมวาระการประชุม /เอกสารการประชุม ครั้ง/คน 4/10 

 
ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

- - 500 - 500 - 

3. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้ง 4 
 

 - 7,500 2,000 - 9,500 - 

4. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร ครั้ง 1 ก.ย. 65 - - - - - - 
รวมงบประมำณ - 7,500 2,500 - 10,000 - 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 1 รวมงบประมำณ 

2. ประสาน จดัเตรียมวาระการประชุม /เอกสารการประชุม 500 - - - - 500 นายบรม  สรุมิตร 
นายภูมภิัทร  กลางโคตร ์

3. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9,500 - - - - 9,500 นายบรม  สรุมิตร 
นายภูมภิัทร  กลางโคตร ์

รวมงบประมำณ 10,000 - - - - 10,000  
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กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

โครงกำร (1) ฝกึอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตร 

            ผู้ก ากับลูกเสือสามญั– สามัญรุ่นใหญ ่

            ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 

ผู้รับผิดชอบ นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน 2565 - สิงหาคม 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 30,000 บาท 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ
จุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชน
แบบใหม่ตามแนวปฏิบัติของส านกังานลูกเสือโลก 

2.2 เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือสามารถวางแผนด าเนินการ
ฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรม 

แบบใหม่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 คณุภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
6 ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตร มคีวามเป็นไทย 

และมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่ 
9 ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและ 

มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที ่ 
3. ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์โครงกำร 

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมมคีวามเมตตากรณุาและศรัทธาในมิตรภาพ ความเป็นพี่น้องกันท่ัวโลก 

1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรม
เยาวชนแบบใหม่ตามแนวปฏิบัติของส านักงานลูกเสือโลก 

2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถวางแผนด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกอบรมแบบ
ใหม่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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โครงกำร (1) ฝึกกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ– สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ขออนุญาตเปิดการฝึกอบรมและเลขรุ่น ครั้ง 1 เม.ย.–พ.ค. 
65 

- - - - - - 

ประสานงานสถานที่จัดฝึกอบรม และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 1 เม.ย.–พ.ค. 
65 

- - - - - - 

แต่งตั้งคณะวิทยากร ประชุมมอบหมายงาน ครั้ง 1 เม.ย.–พ.ค. 
65 

- - - - - - 

ด าเนินการฝึกอบรม ครั้ง 1 มิ.ย.–ก.ค. 65 - 30,000 - - 30,000 - 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.–ส.ค. 65 -  - - - - 

รวมงบประมำณ - 30,000 - - 30,000 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ด าเนินการฝึกอบรม - - - 30,000 30,000 นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

รวมงบประมำณ - - - 30,000 30,000  
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กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (2) ส่งเสริมและพัฒนาอจัฉริยะภาพ 

            ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ผู้รับผิดชอบ นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ธันวาคม 2564 - เมษายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 50,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 คณุภาพ 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
5 สร้างโอกาส ความเสมอภาค ใหผู้้เรยีนทุกคนไดร้ับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
8 ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและ
มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
3. ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ และสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์โครงกำร 

นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณติศาสตร ์

1 นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
2 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ และ
ยกระดับความสามารถนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงกำร ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ประชาสมัพันธ์และรับสมัครนักเรยีนเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ครั้ง 1 ธ.ค. 64 - - - - - - 

จัดท าข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันและประกาศรายชื่อนักเรยีนผูม้ีสิทธ์ิ 
เข้าแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครั้ง 1 ธ.ค. 64 - - - - - - 

รับข้อสอบ และจัดท าส าเนาข้อสอบให้ครบตามจ านวนนักเรยีนผูม้ีสทิธ์ิ
สอบในระดับเขตพื้นท่ี 

ครั้ง 1 ม.ค. 65 - - - - - - 

จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้ง 1 ม.ค.–ก.พ. 65 - 30,000 4,000 - 34,000 - 
ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนนการสอบผ่านระบบออนไลน์ และประกาศผล
การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครั้ง 1 ก.พ. 65 - 16,000 - - 16,000 - 

ประกาศนักเรียนตัวแทนเขตพื้นท่ีเข้าแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ 
(รอบสอง) 

ครั้ง 1 ก.พ. 65 - - - - - - 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ครั้ง 1 มี.ค.–เม.ย. 65 - - - - - - 
รวมงบประมำณ  46,000 4,000 - 50,000  

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

จัดสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา - 34,000 - - 34,000 นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

ตรวจข้อสอบ บันทึกคะแนนการสอบผ่านระบบออนไลน์ และประกาศผลการ
แข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- 16,000 - - 16,000 นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

รวมงบประมำณ - 50,000 - - 50,000  
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กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (3) นักเรียนจิตสภาอาสา 

ผู้รับผิดชอบ นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

ระยะเวลำด ำเนินกำร มิถุนายน 2564 – สิงหาคม 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 98,500 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิพัฒนาองค์กรสภานักเรียน และยกระดับ
การมีส่วนร่วมของนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิต
อาสา มีความเป็นผู้น า มคีุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 คณุภาพ 

3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
6 ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตร มคีวาม
เป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
9 ผู้เรียนได้รบัการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและ
มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
3. ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คณุลักษณะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ผลลัพธ์โครงกำร 

นักเรียนได้รับการพัฒนามีคณุธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย มคีวามรับผดิชอบต่อ
ตนเองและสังคม 
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โครงกำร (3) นักเรียนจิตสภาอาสา (ต่อ)  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้

สอย 

ค่ำวัสดุ รำยจ่ำย
อื่น 

งบพัฒนำคุณภำพฯ 
(สพม.มห) 

อื่น ๆ 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้ง 1 ม.ิย. 65 - - - - - - 
แจ้งโรงเรียนสง่รายช่ือนกัเรียนเข้ารับการฝึกอบรม ครั้ง 1 ก.ค. 65 - - - - - - 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค. 65 - 6,000 1,500 - 7,500 - 
จัดการฝึกอบรมแก่นักเรียน ครั้ง 1 ก.ค. 65 - 83,000 8,000 - 91,000 - 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ครั้ง 1 ก.ค.–ส.ค. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ - 89,000 9,500 - 98,500  

 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน - - - 7,500 7,500 นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 

จัดการฝึกอบรมแก่นักเรียน - - - 91,000 91,000 นายวริทธ์ิ  จารุเกษม 
รวมงบประมำณ - - - 98,500 98,500  
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กลุ่ม บริหารงานบุคคล 

โครงกำร พัฒนาเสริมสร้างประสทิธิภาพ ผู้บริหาร     
               ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายวีร์ชยุตม์  สุรยิาประภา  

                 นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  40,000 บาท 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดท าข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู และต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2. เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากร 
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) และ  
ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 
3. เพื่อจัดท าข้อมูลอัตราก าลัง ปีการศึกษา 2565  
ในภาพรวมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร และสถานศึกษาเพื่อการบริหารและ 
จัดการศึกษาอย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. เพื่อจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายรุาชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
5. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
แผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
4. ส่งเสรมิ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มคีวามก้าวหน้าในวิชาชีพ 
สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้รับการย้ายตามวัตถุประสงค์และเพื่อความเหมาะสม 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) และ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลสภาพอัตราก าลัง เพ่ือการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู 
ท่ีเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ ได้รับการเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะสูงขึ้น 
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โครงกำร พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ)  

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ  
(แยกตำมแหล่งงบ) 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 
(สพม.มห) 

อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจ าปี 2565 

ครั้ง 3 ม.ค.-ก.ย. 65 - 4,500 1,000 - 5,500 - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 

ครั้ง 1 มี.ค.-พ.ค. 65 - 2,250 750 - 3,000 - 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 

ครั้ง 1 ก.ย.-ต.ค. 65 - 2,250 750 - 3,000 - 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  
ประจ าปี 2565     

ครั้ง 2 ส.ค. 65 - 1,725 775 - 2,500 - 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  
ประกาศ (เพิ่มเติม)  ปี  2565     

ครั้ง 2 ก.ย. 65 - 1,725 775 - 2,500 - 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมการจัดสรรและเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 

ครั้ง 2 ม.ค.-ก.ย.65 - 3,450 550 - 4,000 - 

กิจกรรมที่ 7  การวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษาและการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลออนไลน์ (PMC) 

ครั้ง 2 ม.ค.-ก.ย.65 - 15,000  - 15,000 - 

กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครั้ง 2 ม.ค.-ก.ย. 65 - 4,500 500 - 5,000 - 

รวมงบประมำณ - 35,400 5,100 - 40,500 - 
 



  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

   150 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. ประจ าปี 2565 

- 1,834 1,833 1,833 5,500 นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 

- - 3,000 - - นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งท่ี 2 (1 ตุลาคม 2565) 

- - 3,000 - - นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  
ประจ าปี 2565     

- - - 2,500 - นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 
 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมลูการยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  
ประกาศ (เพิ่มเติม)  ปี  2565     

- - - 2,500 - นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 
 

กิจกรรมที่ 6 ประชุมการจัดสรรและเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 

- 1,334 1,333 1,333 4,000 นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์
 

กิจกรรมที่ 7 การวางแผนอัตราก าลังในสถานศึกษาและการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลออนไลน์ (PMC) 

- 5,000 5,000 5,000 15,000 นายวีร์ชยุตม์  สรุิยาประภา 

นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์
กิจกรรมที่ 8 ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

- 1,667 1,667 1,666 5,000 นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ ์
 

รวมงบประมำณ - 9,835 15,833 14,832 40,500  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงกำร (1) การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการคร ู

               และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี 

               การศึกษามัธยมศึกษามกุดาหาร ปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์ 

                นางสิริรัตน์ ใจทาน 

                นางสาวจุไรลักษณ์ สวุรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 180,000 บาท 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ไดร้ับการเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจทักษะ 
กระบวนการคดิ ตลอดจนมีแนวคดิในการบริหารจัดการ 
เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
2. เพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิและร่วมกันพฒันา สร้างนวัตกรรมและ 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารจดัการได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความคิด ประสบการณ์ และการท างานเป็นทีม 
4. เพื่อใหบุ้คลากรในสังกัด ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครยูุคใหม่ มีศักยภาพ 
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มคีวามรูค้วามสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปน็ครู 

พันธกิจ สพม.มุกดำหำร 
4. ส่งเสรมิ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

เป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เป็นท่ีเคารพ ศรัทธาของสังคม และชุมชน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (1) การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิผลต าแหน่งผู้บริหาร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Evaluate the 
Achievement of the Administrators) 

ครั้ง 1 ม.ค.-ก.ย.65 - 54,000 30,000 - 84,000 - 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา/การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศกึษา และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

ครั้ง 1 พ.ย.64-ก.ย.65 - 7,500 1,800 - 9,300 - 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย 

ครั้ง 1 พ.ย.64-ก.ย.65 - 4,500 2,000 - 6,500 - 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาตามสมรรถนะ ต าแหน่ง ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

ครั้ง 1 ธ.ค.64-ก.ย.65 - 64,800 - - 64,800 - 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเพื่อให้มีคณุสมบัติครบตามที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด ในการให้มหีรือเลือ่นวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

ครั้ง 1 ต.ค.64-ก.ย.65 7,200 2,800 - - 10,000 - 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาตามนโยบายและตามความต้องการ
ของบุคลากรภาครัฐ 

ครั้ง 1 พ.ย.64-ก.ย.65 2,400 3,000 - - 5,400 - 

รวมงบประมำณ 9,600 136,600 33,800 - 180,000 - 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (1) การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลสัมฤทธิผลต าแหน่งผู้บริหารส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (Evaluate the Achievement of the Administrators) 

- 28,000 28,000 28,000 84,000 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา/การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2,325 2,325 2,325 2,325 9,300 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 1,625 1,625 1,625 1,625 6,500 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาตามสมรรถนะ ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 

16,200 16,200 16,200 16,200 64,800 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเพื่อให้มีคณุสมบัติครบตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ใน
การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) 

2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาตามนโยบายและตามความต้องการของบุคลากร
ภาครัฐ 

1,350 1,350 1,350 1,350 5,400 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

รวมงบประมำณ 24,000 52,000 52,000 52,000 180,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (2) ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการคร ู

                และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดส านักงาน 

                เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
                ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์ 

                นางสิริรัตน์ ใจทาน 

                นางสาวจุไรลักษณ์ สวุรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 50,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีมีความประพฤติดีและปฏบิัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมผีลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ ์
2.2 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีในวิชาชีพ 
2.3 เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี เสรมิสร้างความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 
2.4 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตั้งมั่นการ
ปฏิบัติราชการด้วยความอุตสาหะ  
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 
2.5 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
บ าเหน็จความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครยูุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบตัิหนา้ที่ได้ดี มคีวามรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร ู

พันธกิจ สพม.มุกดำหำร 

4. ส่งเสรมิ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มคีวามก้าวหน้า 

ในวิชาชีพ 
เป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร 

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า มีขวญัและก าลังใจ 

ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ เป็นท่ีเคารพ ศรัทธาของสังคม และชุมชน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (2) ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ  

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลและผลงำน ประเภท
ต่ำงๆ เพ่ือรับรำงวัล ประจ ำปีงบประมำณ 2565 อำทิ เช่น รำงวัล
ครูดีในดวงใจ/บุคลำกร สพฐ. ดีเด่น/ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อทำง
กำรศึกษำ/ รำงวัลเจ้ำฟ้ำมหำจักรี/ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น/
รำงวัลคุรุสดุดี/รำงวัลคุรุสภำ/รำงวัล “ครูพฤหัสบด”ี ฯลฯ 
1.1 คณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผลงานของผู้ท่ีเสนอขอรับ
รางวัลฯ ประเภทต่างๆ ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเสนอผลงาน
ขอรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ของแต่ละ
หน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

10,000 5,000 - - 15,000 - 

กิจกรรมที่ 2 กำรคัดเลือกเพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) คร้ังท่ี 11 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

   8,000 21,500 5,500 - 35,000  

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงาน เพื่อรับรางวัล OBEC 
AWARDSฯ 

ครั้ง 1 ม.ค. 65 - 6,000 2,500 - 8,500  

2.2 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกระดบัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ครั้ง 1 ก.พ. 65 - 3,000 - - 3,000  

2.3 คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกฯ   ก.พ. 65 8,000 - 3,000 - 11,000  

2.4 น าส่งผลงานระดับภาค ครั้ง 1 มี.ค. 65 - 8,140 - - 8,140  

2.5 จัดท าโล่ เกยีรติบตัรผู้ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้ง 1 เม.ย. 65 - 4,360 - - 4,360  

รวมงบประมำณ 18,000 26,500 5,500 - 50,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (2) ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 การสรรหาและคดัเลือกบุคคลและผลงาน ประเภทต่างๆ เพื่อรับ
รางวัล ประจ าปีงบประมาณ 2565 อาทิ เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ/บุคลากร สพฐ. 
ดีเด่น/ผู้ท าคณุประโยชน์ต่อทางการศึกษา/ รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี/ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น/รางวัลคุรสุดดุี/รางวัลคุรุสภา/รางวัล “ครูพฤหสับดี” ฯลฯ 

3,750 3,750 3,750 3,750 15,000 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2564 

- 35,000 - - 35,000 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

รวมงบประมำณ 3,750 38,750 3,750 3,750 50,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

โครงกำร (3) ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อม 

               ก่อนเกษียณอายรุาชการให้กับข้าราชการครู และ 

            บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 

            การศึกษา มัธยมศึกษามกุดาหาร ปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2565   
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์

                นางสิริรัตน์ ใจทาน 

                นางสาวจุไรลักษณ์ สวุรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร เมษายน 2565 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 100,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
ในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ และสิทธิที่ควรจะได้รับ 
2.2 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการปฏิบตัิตัวหลังเกษียณอายุราชการ 
2.3 เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครยูุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏบิัติหน้าที่ไดด้ี 
มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร ู

พันธกิจ สพม.มุกดำหำร 

4. ส่งเสรมิ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มคีวามก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
เป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ผู้เกษียณอายุราชการมีความรู้ ความเข้าใจในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 

2. ผู้ที่เกษียณอายรุาชการมคีวามรู้ ความเข้าใจที่จะด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการ อย่างมีความสุข 

3. บุคลากรผูม้าร่วมงานมีขวัญและก าลังใจและเกิดความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (3) ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  
                      การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

1. แต่งตั้งคณะท างานในระดับส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ครั้ง 1 พ.ค.-มิ.ย.65 - - - - -  

2. การประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน ครั้ง 1 มิ.ย.-ส.ค.65  18,900   18,900  
3. ติดต่อ ประสานงานวิทยากร และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

ครั้ง 1 ส.ค.65 - - - - -  

4. แจ้งผู้เกษียณอายรุาชการ ผู้บรหิาร 
และแขกผูม้ีเกียรติเข้าร่วมโครงการ 

ครั้ง 1 ส.ค.65 - - - - -  

5. ด าเนินโครงการ ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย.65 3,600 67,000 10,500 - 81,100  
6. รายงานผลการด าเนินโครงการ ครั้ง 1 ก.ย.65 - - - - -  

รวมงบประมำณ 3,600 85,900 10,500 - 100,000  
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

2. การประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน - - 18,900 - 18,900 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 
5. ด าเนินโครงการ - - - 81,100 81,100 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

รวมงบประมำณ - - 18,900 81,100 100,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงกำร (1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในส านักงาน 

                เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ นายไกรกุล สง่าวงศ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  77,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
ในการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว 
สะดวก และผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

2 เพื่อให้มีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
รองรับเทคโนโลยีและภารกิจของบุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ  
มีความปลอดภัยของข้อมูลตามแนวปฏิบัติแผนความมั่นคง 
Cyber 
3 เป็นระบบเครือข่ายพื้นฐานเบื้องต้น ในการรองรับ
อุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ท่ีจะเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอนาคต 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
2. ส่งเสรมิ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรมการบรหิาร 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

      ระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มี
การปรับปรุงให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี มีความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ของกลุ่มส่งเสรมิทางไกล, 

ส านักงานเขตพื้นท่ีฯ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวง
ศึกษาธิการ,และแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสรา้งพื้นฐานให้สามารถพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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   160 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

พิจารณาความต้องการของการปรบัปรุง
ระบบเครือข่าย โดยตรวจสอบใหม้ีความ
เหมาะสมกับสถานท่ี ปริมาณการใช้งาน
ของบุคลากรในสังกัดฯ 

ครั้ง 1 พ.ย. 64 - - - - - - 

จัดท าร่างขอบเขตงาน รายละเอียด 
คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ / การ
บ ารุงรักษา การรับประกัน 

ครั้ง 1 ธ.ค. 64 - - - - - - 

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ ์ ครั้ง 1 ม.ค. 65 – 
ก.พ. 65 

- - 67,000 - 67,000 - 

ติดตั้งและทดลองใช้งาน ครั้ง 1 ม.ค. 65– ก.พ. 
65 

- - 10,000 - 10,000 - 

สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ ครั้ง 1 ก.พ. 65 - - - - - - 
รวมงบประมำณ - - 77,000 - - - 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ด าเนินการจัดหาอุปกรณ ์ - 67,000 - - 67,000 นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

ติดตั้งและทดลองใช้งาน - 10,000 - - 10,000 นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

รวมงบประมำณ - 77,000 - - 77,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

โครงกำร (2) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                และการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการเรียนรู้   
                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

                มุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ นายไกรกุล สง่าวงศ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  5,300 บาท 

วัตถุประสงค ์

1 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ในการปฏิบัติงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ปลอดภัยต่อข้อมลู 
2 เพื่อพัฒนาแนวคิดของผู้เข้ารับการอบรม ในการค้นคว้า 
หาวิธีใหม่ ๆ ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบตัิงาน 
3 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่าย
เก็บข้อมูลที่เช่ือมโยงการใช้งานเข้าด้วยกัน ของบุคลากรในสังกัด 
และน ามาใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มความสามารถ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 ด้านคุณภาพ 
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้  
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้น
การใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
      ผูเ้ข้ารับการอบรม สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าแนวคิดท่ีได้รับฟังจากการเข้ารับการอบรมมา
ปรับเปลี่ยนใช้เป็นของเฉพาะของกลุ่มงาน หรืองานท่ีปฏิบัติได้ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน และสะดวกรวดเร็วต่อการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน สามารถพัฒนา
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (2) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

พิจารณาความต้องการของการของแต่
ละกลุม่งาน ในการเข้าใช้เครือข่ายเก็บ
ข้อมูลที่เช่ือมโยงการใช้งานเข้าด้วยกัน 
เช่น Google Drive, One Drive ฯลฯ 

ครั้ง 1 พ.ย.64 - - - - - - 

จัดท าบัญชีผู้ใช้งานเพื่อใช้ร่วมกันส าหรับ
หน่วยงาน 

ครั้ง 1 ธ.ค.64 - - - - - - 

ทดลองปฏิบัติการอบรมพัฒนาฯ ครั้ง 1 ม.ค.65 – ก.พ. 65 3,600 1,700 - - 5,300 - 
สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ ครั้ง 1 ก.พ. 65 - - -  - - 

รวมงบประมำณ 3,600 1,700 - - 5,300 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผู้รับผิดชอบหลัก 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ทดลองปฏิบัติการอบรมพัฒนาฯ - 5,300 - - 5,300 นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

รวมงบประมำณ - 5,300 - - 5,300  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

โครงกำร (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม 

               ดิจิทัลเพื่อบรหิารจดัการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายไกรกุล สง่าวงศ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร มีนาคม 2565 – เมษายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  8,600 บาท 

วัตถุประสงค ์

1 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสอนของบุคลากรคร ู

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ในการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว  
ลดภาระของการด าเนินงาน 

2 เพื่อพัฒนาแนวคิดของผู้เข้ารับการอบรม ในการ
ค้นคว้าหาวิธีใหม่ ๆ ในการน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติงาน 

3 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ผ่าน
เครือข่ายเก็บข้อมลูที่เช่ือมโยงการใช้งานเข้าด้วยกัน  
ของบุคลากรครูในสังกัด และน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มความสามารถ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน ๔ ประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
2. ส่งเสรมิ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรมการบรหิาร 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้น
การใช้นวัตกรรมทและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

      ผู้เข้ารับการอบรม สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
บริหารจดัการศึกษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถน าแนวคดิที่ไดร้บัฟังจากการเข้ารับ
การอบรมมาปรับเปลี่ยนใช้เป็นของเฉพาะของกลุ่มงาน, ตนเองหรืองานท่ีปฏิบัติได้  
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และสะดวกรวดเร็วต่อการเรียกดูข้อมลูต่าง ๆ สามารถ
พัฒนาใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

พิจารณาหาแพลตฟอร์มดิจิทลัที่เหมาะสม ท่ี
เหมาะกับการใช้งานของบุคลากรครูภายในสังกัด 

ครั้ง 1 มี.ค. 65 - - - - - - 

จัดท าบัญชีผู้ใช้งานท่ีลงทะเบียนการอบรม ครั้ง 1 มี.ค. 65 - - - - - - 
ทดลองปฏิบัติการอบรมพัฒนาฯ ครั้ง 1 เม.ย. 65 3,600 4,250 750 - 8,600 - 
สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ ครั้ง 1 เม.ย. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ 3,600 4,250 750 - 8,600 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ทดลองปฏิบัติการอบรมพัฒนาฯ - - 8,600 - 8,600 นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

รวมงบประมำณ - - 8,600 - 8,600  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

โครงกำร (4) พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมลูสารสนเทศ 

            เพื่อการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน าไปสู ่
            ฐานข้อมูล BIG DATA 

ผู้รับผิดชอบ นายไกรกุล สง่าวงศ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  13,600 บาท 

วัตถุประสงค ์

1 เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
ในการน าเข้าข้อมูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการบริหารข้อมูลสารสนเทศผ่าน
เครือข่าย สามารถน ามาจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน ๔ ประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับในระดับองค์กร 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่ 
5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่เน้นการใช้นวัตกรรมทและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
      ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติงานน าเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องน าไปสู่ฐานข้อมูล BIG DATA ในงานย่อยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
มีความรู้ความเข้าใจ รวดเร็ว เสร็จตามระยะเวลาท่ี สพฐ.ก าหนดตามปฏิทินการ
ด าเนินงานและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  
มีคลังข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครอบคลุมทุกงาน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง สะดวกในการสืบค้นและน าข้อมูลสารสนเทศ 
ทางการศึกษาไปใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารและจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (4) พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน าไปสู่ฐานข้อมูล BIG DATA (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

พิจารณาหาแพลตฟอร์มดิจติัลทีเ่หมาะสม 
ที่เหมาะกับการใช้งานของบุคลากรครู
ภายในสังกัด 

ครั้ง 1 มี.ค. 65 - - - - - - 

จัดท าบัญชีผู้ใช้งานท่ีลงทะเบียนการอบรม ครั้ง 1 มี.ค. 65 - - - -   - - 
ทดลองปฏิบัติการอบรมพัฒนาฯ ครั้ง 1 เม.ย.-พ.ค. 65 3,600 8,500 1,500 - 13,600 - 
สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ ครั้ง 1 พ.ค. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ 3,600 8,500 1,500 - 13,600 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ทดลองปฏิบัติการอบรมพัฒนาฯ - - 13,600 - 13,600 นายไกรกลุ สง่าวงศ ์

รวมงบประมำณ - - 13,600 - 13,600  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม อ านวยการ 

โครงกำร (1) ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารโรงเรียน 

            ในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            มัธยมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการกลุ่ม 

            ทุกกลุ่ม ประจ าปี 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสิริรัตน์ ใจทาน 

                นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์

                นางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  100,000  บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

2. เพื่อช้ีแจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลีย่นและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 2 โอกาส 

  2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่อชีวิต สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของ
ตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษสูค่วามเป็นเลิศ 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสรมิให้ทุกภาคสว่นมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
1 มีระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลลัพธ์โครงกำร 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายฯ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตัิงานได ้
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   168 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (1) ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร และผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ประจ าปี 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ขออนุมัติโครงการ ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
แต่งตั้งคณะท างาน ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
ติดต่อประสานงาน ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
การจัดประชุม ฯ 
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 

ครั้ง 12 ต.ค.64-ก.ย. 65 - 90,000 10,000 - 100,000 - 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย. 65 - - - - - - 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ - 90,000 10,000 - 100,000 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

การจัดประชุม ฯ (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000 นางสิริรตัน์ ใจทาน 

รวมงบประมำณ 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000  
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   169 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม อ านวยการ (ต่อ) 

โครงกำร (2) ประชุมเชิงปฏิบตัิการเสริมสร้างความรู ้
            ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

            ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
ผู้รับผิดชอบ นางสิริรัตน์ ใจทาน 

                นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์ 

                นางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  17,500  บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

2. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงานให้เป็นไปในทางที่ดี 
ถูกต้อง ตามระเบียบและทันสมัยอยู่เสมอ 

3. เพื่อป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเปน็กลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
     1 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเปำ้หมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
     1 มีระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้ านศักยภาพการจัดการเรียนรู้  
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้น
การใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
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   170 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร  (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ขออนุมัติโครงการ ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
แต่งตั้งคณะท างาน ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
ติดต่อประสานงาน ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
การจัดประชุม ฯ 
1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 

ครั้ง 12 ต.ค.64-ก.ย. 65 3,000 12,150 2,350 - 17,500 - 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย. 65 - - - - - - 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ 3,000 12,150 2,350 - 17,500 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

การจัดประชุม ฯ (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 4,375 4,375 4,375 4,375 17,500 นางสิริรตัน์ ใจทาน 

รวมงบประมำณ 4,375 4,375 4,375 4,375 17,500  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม อ านวยการ (ต่อ) 

โครงกำร (3) ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตาม  

               นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

               มัธยมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ  
               2565 

ผู้รับผิดชอบ นางสิริรัตน์ ใจทาน 

                นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์

                นางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  40,000 บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อช้ีแจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

2. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลีย่นและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 2 โอกาส 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
1 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
1 มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้
นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ และเข้าใจและเข้าใจนโยบายฯ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ 
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   172 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (3) ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ขออนุมัติโครงการ ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
แต่งตั้งคณะท างาน ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
ติดต่อประสานงาน ครั้ง 1 ต.ค.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
การจัดประชุม ฯ 
(1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 

ครั้ง 12 ต.ค.64-ก.ย. 65 - 27,600 12,400 - 40,000 - 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย. 65 - - - - - - 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.-ก.ย. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ - 27,600 12,400 - 40,000 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

การจัดประชุม ฯ (1 ต.ค.64-30 ก.ย.65) 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 นางสิริรตัน์ ใจทาน 

รวมงบประมำณ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม อ านวยการ (ต่อ) 

โครงกำร (4) พัฒนาการประชาสมัพันธ์และการสร้าง  
            เครือข่าย ระหว่างหน่วยงานใน สังกัด 

            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

            มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  100,000  บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาใน
สังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการ
บริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการน าเสนอข่าวสาร การเขียน
ข่าว การจัดท าจดหมายข่าว 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสมัพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสังกัด 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ประสิทธิภาพ 

  4.1 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเปน็กลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
     2 ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลและนวัตกรรมการบรหิาร 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
     4 มีระบบเทคโนโลยีดจิิทัลและนวัตกรรมการบรหิาร 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
4. ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจดัการเรียนรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทลั  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

1. ระบบงานประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาการ 

2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบนั เพื่อสื่อสารให้หน่วยงานทั้งภายในและ 

ภาพนอกองค์กรรับทราบการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 

3. มีการบริการให้ข้อมูล ข่าวสาร การประสานงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็นปจัจุบันมากขึ้น 

4. มีเครือข่ายและความสัมพันธ์ทีด่ีกับโรงเรียนในสังกัด 
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   174 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (4) พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

แต่งตั้งคณะท างาน ครั้ง 1 พ.ย.-ธ.ค. 64 - - - - - - 
การจัดประชุมพัฒนาการประชาสมัพันธ์
ร่วมกับโรงเรียนในสังกดั 

ครั้ง 1 ธ.ค.64-ก.พ. 65 21,600 22,500 - - 44,100 - 

การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของ  
สพม.มุกดาหาร 

ครั้ง 1 ม.ค.-ก.ย. 65 - 4,500 1,400 - 5,900 - 

รวมงบประมำณ 21,600 27,000 1,400 - 50,000 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

การจัดประชุมพัฒนาการประชาสมัพันธ์ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด 22,050 22,050 - - 44,100 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของ สพม.มุกดาหาร - 1,967 1,967 1,967 5,900 นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์ 

รวมงบประมำณ 22,050 24,017 25,000 25,000 50,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม อ านวยการ (ต่อ) 

โครงกำร (5) เฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธ ี

                และงานพิธีเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสิริรตัน์ ใจทาน 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น  40,000  บาท 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

2. เพือ่น้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 คุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรยีนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู ้และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตร มคีวาม
เป็นไทยและมีคณุลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที่  
9. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคณุภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสตูร มีความเป็นไทยและ 

มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่  
4. ส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจดัการเรียนรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทลั  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

ร้อยละ80 ผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ 

น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคิุณตอ่สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร (5) เฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ (แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

ขออนุมัติโครงการ ครั้ง 1 ต.ค.- ธ.ค. 64 - - - - - - 
แต่งตั้งคณะท างาน ครั้ง 1 ต.ค.- ธ.ค. 64 - - - - - - 
ติดต่อประสานงาน ครั้ง 1 ต.ค.- ธ.ค. 64 - - - - - - 
ด าเนินการจัดโครงการฯ  
(1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65) 

ครั้ง 19 ต.ค.64 - ก.ย. 65 - - 40,000 - 40,000 - 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท ารายงาน ครั้ง 1 ก.ค.- ก.ย. 65 - - - - - - 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ครั้ง 1 ก.ค.- ก.ย. 65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ - - 40,000 - 40,000 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

ด าเนินการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
และงานพิธีเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 นางสิริรตัน์ ใจทาน 

รวมงบประมำณ 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม กฎหมายและคดี 

โครงกำร พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม  
            ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

            ทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 –  
                           กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 57,880 บาท 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

2. เพื่อก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนา
และส่งเสรมิวินัย คณุธรรมจริยธรรมของ
ข้าราชการครู เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด 
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ 
เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

3. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครู
ประจ าการ ให้ปฏิบัตหิน้าท่ีอยู่ในระเบียบวินัย  
เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพคร ู

4. เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสตูร วิธีการ เกณฑ์
การตัดสิน ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครู 
ให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีวินัยคณุธรรมจรยิธรรม
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 
5. เพื่อข้าราชการครูมคีวามรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 3 คณุภาพ  
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะทางด้าน
ภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม และสร้างความ
เข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
     1. ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ไม่มี
การกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต 
     2. ก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู เพื่อเป็นแนวทาง
ให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
     3. เป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครูประจ าการ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 
     4. ให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตร วิธีการ เกณฑ์การตัดสิน ในการสรรหา
บุคคลเข้ารับราชการครู ให้สามารถสรรหาบุคคลท่ีมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 
     5. ข้าราชการครูมีความรับผิดชอบต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น 
งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรม พัฒนาวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 ครั้ง ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

7,200 47,680 3,000 - 57,880 - 

รวมงบประมำณ 7,200 47,680 3,000 - 57,880 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรม พัฒนาวินัย คุณธรรม จรยิธรรม ส าหรบัข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

14,470 14,470 14,470 14,470 57,880 นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชต ิ

รวมงบประมำณ 14,470 14,470 14,470 14,470 57,880  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงกำร ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบญัช ี

            และพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 75,000 บาท 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ 
ด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา/
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกรอบการตรวจสอบ
ภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายท่ีก าหนด 
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน  การ
ด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการ
ตรวจสอบออนไลน์ โดยน าระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา มาใช้เป็น
เครื่องมือในการอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามกรอบการตรวจสอบภายในท่ีก าหนด 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
1. ท าให้เจ้าหนา้ที่การเงิน บัญช ีและพสัดุ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาปฏิบัติงานในหนา้ที่
ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง มติ ครม. และ พ.ร.บ. ที่เกีย่วขอ้ง 
2. หัวหน้าหน่วยงานรู้ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญช ีพัสดุ ของหน่วยงานได้ทันเวลา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ถกูต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
3. ช่วยให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามกุดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการยอมรับดา้น
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร มีเจตคติที่ดีมากขึ้นต่อการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด เป็นหน่วยที่ได้รับการยอมรับใน
ด้านการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

โครงกำร ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ครั้ง 1 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - - - - - - 
แจ้งแผนการตรวจสอบ และกรอบการตรวจสอบ แก่โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยรับตรวจ โรงเรียน 30 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - - - - - - 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - - - - - - 

จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบภายใน ครั้ง 1 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - - 14,600 - 14,600 - 
ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและเครื่องมือการตรวจสอบภายในแก่
คณะกรรมการสนับสนุนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - 1,700 - - 1,700 - 

ด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 30 แห่ง โรงเรียน 30 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - 57,000 - - 57,000 - 
สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ครั้ง 1 ต.ค. 64 -ก.ย. 65 - 1,700 - - 1,700 - 

รวมงบประมำณ - 60,400 14,600 - 75,000 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

จัดท าเครื่องมือการตรวจสอบภายใน 14,600 - - - 14,600 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและเครื่องมือการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการ
สนับสนุนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,700 - - - 1,700 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

ด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 30 แห่ง 14,250 14,250 14,250 14,250 57,000 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

สรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา - - - 1,700 1,700 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

รวมงบประมำณ 30,550 14,250 14,250 15,950 75,000  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

โครงกำร เพิ่มประสิทธิภาพและเรง่รัดการใช้จ่าย 

               งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ  
 นางสาวปริณดา  ศรีวิชา 
 นางสาวธาราทิพย์  ตั้งศิรไิพบูลย ์

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 275,800 บาท 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสรมิการพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติด้านการเงิน การพสัดุสามารถ
น าไปปฏิบตัิงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
มากยิ่งข้ึน 
2. เปิดโอกาสใหไ้ด้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทัศนคติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน ลด
ขั้นตอนในการท างานให้รวดเร็ว ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร ที่  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่ 
1.  มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ 
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที ่ 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะ
ทางด้านภาษาและดิจิทัล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้นวัตกรรม  
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 
1.  ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีบัญชี และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ท่ีเข้าอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนัก และมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
3.  สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ตามก าหนดเวลา และด าเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นท่ียอมรับด้านการจัดท าบัญชี การเงิน และพัสดุ และการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โครงกำร เพ่ิมประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น 
งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ีพัสด,ุ การเงินและ
บัญชี ของโรงเรียน ใน สังกัด สพม.มุกดาหาร 

ครั้ง 1 ต.ค.64-ก.ย.65 22,688 39,450 37,112 - 99,250 - 

จัดอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโรงเรียน ใน สังกัด สพม.มุกดาหาร 

ครั้ง 1 ต.ค.64-ก.ย.65 22,688 39,450 37,112 - 99,250 - 

ศึกษาดูงานการปฏิบตัิงานด้านบญัชีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน (KRS) 

ครั้ง 1 ต.ค.64-ก.ย.65 - 73,300 4,000 - 77,300 - 

บันทึกผลการด าเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบรหิารโครงการ
และสรุปผลการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหาร 

ครั้ง 1 ต.ค.64-ก.ย.65 - - - - - - 

รวมงบประมำณ 45,376 152,200 78,224 - 275,800 - 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจา้หน้าท่ีพัสด,ุ การเงินและบัญชี ของ
โรงเรียน ใน สังกัด สพม.มุกดาหาร 

- 99,250 - - 99,250 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

จัดอบรมพัฒนาเสรมิสร้างสมรรถนะการบรหิารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโรงเรียน ใน สังกัด สพม.มุกดาหาร 

- 99,250 - - 99,250 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

ศึกษาดูงานการปฏิบตัิงานด้านบญัชีตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
(KRS) 

-  77,300 - 77,300 นางสาวจุไรลักษณ์  สุวรรณเลิศ 

รวมงบประมำณ - 198,500 77,300 - 275,800  
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กลุ่ม นโยบายและแผน 

โครงกำร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 

            เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ  
            พ.ศ. 2565 

ผู้รับผิดชอบ นายเอกชัย อ้อทอง 

                นางกัญญาวีณ์  สร้อยแก้ว 

                นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร ตุลาคม 2564 -  กันยายน  2565 

งบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 32,300 บาท 

วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ที่
สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ จากการมสี่วนร่วม
ของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งภาคีเครือขา่ยด้านการศึกษา 

2.2 เพื่อให้หน่วยงานในระดับสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา มีรูปแบบการด าเนินงานท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ มุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ มีความ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสดุ 

2.3 เพื่อทราบผลการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานในสังกัด และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการ 

สนองนโยบำย สพฐ. ด้าน 4 ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมลูสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สนองพันธกิจ สพม.มุกดำหำร 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภบิาล บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองเป้ำหมำย สพม.มุกดำหำร ที ่
1. มีระบบบรหิารจดัการแบบบรูณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์ สพม.มกุดำหำร ที่ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการใช้
นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศกึษา บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลลัพธ์โครงกำร 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีการด าเนินงานตามเกณฑ์คณุภาพและ
มาตรฐานที่ก าหนด การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน มีข้อมลูสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถเช่ือมโยงได ้
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โครงกำร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี

  ต.ค. 64 – ธ.ค. 64 - 10,800 3,200 - 14,000  

1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายทุกระดับจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 - - - - -  

2) ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี สพม.มห เพื่อรับทราบนโยบาย/แนว
ทางการด าเนินงานและก าหนดผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 - 1,000 1,100 - 2,100  

3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตรด์้านการศึกษา  
สพม.มุกดาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้ง 1 ต.ค. 64 - - - - -  

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการการขบัเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ          

   4.1) ทบทวนผลการวิเคราะหศ์กัยภาพองค์กรและทิศทางองค์กร ครั้ง 1 พ.ย. 64 - 2,500 1,000  3,500  

   4.2) ก าหนดระบบปฏิบัติการและระบบตดิตาม ประเมินผล ครั้ง 1 พ.ย. 64 - - - - -  

5) ประชุมพิจารณาแผนงบประมาณ สพม.มุกดาหาร ครั้ง 1 พ.ย. 64 - 1,200 1,100 - 2,300  

6) ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา/กลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณ 

ครั้ง 1 พ.ย. 64 - - - - -  

7) จัดท าเอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565-2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เล่ม 5 ธ.ค. 64 - 6,100 - - 6,100  

กิจกรรมที่ 2 การตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน   ต.ค. 64 – ก.ย. 65 - 5,100 8,500 - 13,600  

1) รับการตรวจราชการ ครั้งท่ี 1, 2 ครั้ง 1 ม.ค., ส.ค. 65 - 4,800 3,600 - 8,400  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
หน่วยนับ
กิจกรรม 

เป้ำหมำย
กิจกรรม 

ห้วงเวลำ
ด ำเนินกำร 

หมวดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมงบประมำณ 

(แยกตำมแหล่งงบ) 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รำยจ่ำยอื่น งบพัฒนำคุณภำพฯ 

(สพม.มห) 
อื่น ๆ 

2) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สพฐ. และมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ครั้ง 2  - 300 800  1,100  

     - ไตรมาส 1-2 ครั้ง 2 ต.ค. 64 – มี.ค. 65       

     - ไตรมาส 3-4 ครั้ง 2 เม.ย. – ก.ย. 65       

3) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

เล่ม 5  - - 4,100 - 4,100  

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์งบประมาณ   ม.ค. – มี.ค. 65 - 3,500 1,200 - 4,700  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดแผนการออกติดตาม ครั้ง 1  - - - - -  

2) ออกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง) ของสถานศึกษา 

คน/วัน 5/5 ม.ค.  – มี.ค. 65 - 3,500 1,200 - 4,700  

กิจกรรมที่ 4 บันทึกผลการด าเนินงาน/การเบิกจา่ยงบประมาณใน
ระบบบรหิารโครงการและสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

ครั้ง 1 ส.ค. 64 – ก.ย. 65 - - - - -  

รวมงบประมำณ - 19,400 12,900 - 32,300  
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/กิจกรรม 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวมงบประมำณ 

กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏบิัติการประจ าปี 14,000 - - - 14,000 นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว 

กิจกรรมที่ 2 การตดิตามประเมินผลการด าเนินงาน 3,400 3,400 3,400 3,400 13,600 นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว 

กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์งบประมาณ - 4,700 - - 4,700 นายเอกชัย อ้อทอง 

รวมงบประมำณ 17,400 8,100 3,400 3,400 32,300  
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ส่วนที่ 7 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัต ิ

 
 
 การจัดท าโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  จะพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาทุกด้าน
และสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึง
สภาพปัญหาและความต้องการในระดับพ้ืนที่เป็นส าคัญ การบริหารโครงการและงบประมาณจะด าเนินการ
โดยใช้ “MUKDAHAN TRUST Model” เป็นเครื่องมือและด าเนินการตาม Deming Cycle หรือวงจร
บริหารคุณภาพประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การวางแผน (Plan) กลุ่มที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย ศึกษากรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องและ
รับทราบถึงปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดของการจัดท าโครงการ ซึ่งรวมถึงการคิด
พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและก าหนดเงื่อนไขในการใช้งบประมาณ การพิจารณาโครงการให้
เหมาะสมกับงบประมาณท่ีสนับสนุน ทั้งนี้ แผนที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) กลุ่มที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย จะด าเนินการตามแผน โดย
การก าหนดให้มีโครงสร้างการด าเนินงาน เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นต้น มีวิธีการด าเนินงาน เช่น มีการ
ประชุมของคณะกรรมการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การจัดอบรม การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ และมีผลของการด าเนินงาน เช่น รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม/อบรม ผลที่
เกิดจากการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโครงการ 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) ก าหนดให้มีการประเมินแผน เช่น การประเมิน
ขั้นตอนการด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 

4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) เมื่อมีการน าเสนอผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้ผู้บริหารทราบแล้ว จะน าผลการก ากับตรวจสอบ มาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพ่ือแก้ไขปรับปรุงโดย
ก าหนดวิธีการด าเนินงานใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานในครั้งต่อไป หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดี
ยิ่งขึ้นไปอีก 

 เมื่อด าเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและผลการประเมิน
โครงการ น าเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพิจารณาความส าเร็จของโครงการ ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุด
ด้อย และสามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดท าแผนในอนาคตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่ง 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 

นางสุพร  สามัตถิยะ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
  
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร  
นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร  
นางสิริรัตน์ ใจทาน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นายบรม สุรมิตร    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
นางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายวริทธิ์  จารุเกษม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
นายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        
นายจิรนิติ์  อินอุ่นโชติ   นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  
นายไกรกุล สง่าวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
                                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นายเอกชัย  อ้อทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
                                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
นายภูมิภัทร กลางโคตร์   ศึกษานิเทศก์   
นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า  ศึกษานิเทศก์         
นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร   ศึกษานิเทศก์     
 

 

คณะผู้จัดพิมพ์เอกสำร 

นายเอกชัย  อ้อทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
                                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       
นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการ) 
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อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 49000 โทร 042 620 639 

 


