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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จดัท าข้ึนเพื่อสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามกลยทุธ์ จุดเนน้  
และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปี ในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพ สู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมาย ภารกิจและบริบทของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดอ้ยา่งมี
มาตรฐาน ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยมีรูปแบบ  กระบวนการและ ยดึหลกั 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด        
ในการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์สู่สาธารณชน              
ไดรั้บทราบ 

 ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนบัสนุน และขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามภารกิจ จนประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดียิง่ในการบริหาร
จดัการศึกษา  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำรศถมศ กึงาำนนังาาำ เขตพเ1เไดด้ ำขนิันัาำนัดำ้นังำศดูแล
สนักบสนุันังำศจกดงำศ กึงาำตงาสมำนั กึงาำในัสกางกดเโด ศ่สมำนั กึงาำภำาศกฐเ157เแน่าเ2เสำตำเแลถ
ภำาขงงชนัเ16เแน่าเเจำงงำศด ำขนิันัาำนัรศถจ ำร่าบรศถศำณเ2559เี่กผำ่นัศำเศ่งำศืกฒนัำแลถแงไ้ต
รกญนำดำ้นังำศจกดงำศ กึงาำดว้ งศถบวนังำศ กึงาำนลำงนลำ เส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำ
รศถมศ กึงาำนนังาาำ เขตพเ1เเจกาจกดี ำศำ าำนัผลงำศด ำขนิันัาำนัรศถจ ำร่เเโด ศ่ว กพมุรศถสาา์เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ขื้กงศวบศวศแลถวขิาศำถน์ตง้ศูลผลงำศด ำขนิันัาำนังำศจกดงำศ กึงาำเแลถขื้กงศำ าำนัผลงำศ
ด ำขนิันัาำนังำศจกดงำศ กึงาำตงาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำเแลถขผ แืศ่พ่งไร 
 โด สศุรผลงำศด ำขนิันัาำนัเศ่ดกาน่ัน  
 1. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการด าเนินงานแต่ละรายงาน ดังนี ้ 
 เเเ1.1เผลงำศรฏิบกพิศำชงำศพำศแผนัรฏิบกพิงำศเรศถจ ำร่าบรศถศำณเื.ึ.เ2559เศ่งำศจกด
งิจงศศศพำศโาศางำศพำศแผนัรฏิบกพิศำชงำศเรศถจ ำร่าบรศถศำณเจ ำนัวนัเ5เโาศางำศเเไดแ้ง่เเ
โาศางำศเ1เืกฒนัำาุณภำืผูข้ศ่ นัในัศถดกบงำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัเเโาศางำศเ2เงำศขืิกศโงงำสงำศ
ขตำ้มกาบศินำศงำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัใน้ี กกวมกาาศงบาลุศผูข้ศ่ นัเในไ้ดศ้กบโงงำสในังำศืกฒนัำขพศ็เเเเเเเเเเเ
พำศึกง ภำืแลถาุณภำืเเโาศางำศเ3เืกฒนัำาศูแลถบุาลำงศีำางำศ กึงาำเเโาศางำศเ4เืกฒนัำ
ศถบบงำศบศินำศจกดงำศเแลถโาศางำศเ5เงำศบศินำศจกดงำศภำ ในัส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำเเเเเเเเเเเเเเ
าิดขร็นัศ้ง ลถเ100 
 เเเ1.2เผลงำศด ำขนิันัาำนัพำศา ำศกบศงางำศรฏิบกพิศำชงำศเรศถจ ำร่าบรศถศำณเื.ึ.เ2559เ
(KRS : KPI Report System) า่ำาถแนันัขฉล่ก เ4.66409เขืิกศจำงร่ี่กผำ่นัศำเ1.23609 
 เเเ1.3เผลงำศรศถขศินัพกวช่นว กดพำศแผนัรฏิบกพิศำชงำศเรศถจ ำร่าบรศถศำณเื.ึ.เ2559เเเเเเเเเเเเเเ
(ARS :เAction Plan Report System) า่ำาถแนันัขฉล่ก เ4.53403เขืิกศจำงร่ี่กผำ่นัศำเ0.12453 
 เเเ1.4เผลงำศพิดพำศแลถรศถขศินัผลงำศบศินำศจกดงำศตงาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำเ
พำศศำพศฐำนัส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำเไดา้ถแนันัขฉล่ก เ88.41 ศถดกบาุณภำืเด่ข ่ก ศเแลถผลงำศ
ด ำขนิันัาำนัพำศงล ุี ธ์เจุดขนัน้ัตงาส ำนักงาำนัาณถงศศศงำศงำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัเไดา้ถแนันัขฉล่ก เ
4.39เเศถดกบาุณภำืเด่ข ่ก ศเขืิกศจำงร่ี่กผำ่นัศำเ0.37 
 2. ผลการพฒันาคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ดังนี้ 
 เเเ2.1เผลงำศี ำสงบเNT ศ่าถแนันัแพ่ลถดำ้นัจำงสูาสุดเดกาน่ัน เดำ้นังำศใชข้นพุผลเศ่าถแนันั
ขฉล่ก เ51.46เเดำ้นัาวำศสำศำศมีำาภำาำเศ่าถแนันัขฉล่ก เ49.64เเแลถดำ้นัา ำนัวณเศ่าถแนันัขฉล่ก เ
35.03เพำศล ำดกบ 
 เเเ2.2เผลงำศีดสงบแลถรศถขศินัาุณภำืงำศ กึงาำศถดกบชำพิเ(O-NET)เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ชกนนัรศถมศ กึงาำร่ี่กเ6เศ่าถแนันัสูาสุดไดแ้ง่เวชิำภำาำไี เา่ำาถแนันัเ52.19เเา่ำืกฒนัำงำศเ4.16เเเ 
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 เเเ2.3เเผลงำศีดสงบแลถรศถขศินัาุณภำืงำศ กึงาำศถดกบชำพิเ(O-NET)เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ชกนนัศกธ ศ กึงาำร่ี่กเ3เเศ่าถแนันัสูาสุดไดแ้ง่เวชิำสกาาศ กึงาำเึำสนัำแลถวกฒนัธศศศเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
า่ำาถแนันัเ44.21เเา่ำืกฒนัำงำศเ0.81 
 เเเ2.4เผลงำศีดสงบแลถรศถขศินัาุณภำืงำศ กึงาำศถดกบชำพิเ(O-NET)เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ชกนนัศกธ ศ กึงาำร่ี่กเ6เศ่าถแนันัสูาสุดไดแ้ง่เวชิำภำาำไี เา่ำาถแนันัเ43.84เเา่ำืกฒนัำงำศเ0.77 
 3. ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา       
 เเเเผลงำศรศถขศินัาุณภำืภำ นังงศงบสำศตงาสมำนั กึงาำี่กไดศ้กบงำศศกบศงาขร็นัีำางำศเ
(ตง้ศูลเณเว กนัี่กเ31เเงศงฎำาศเ2559)เศำ พกวบ่าช่น     
เ เเเเเเ3.1เจ ำนัวนัสมำนั กึงาำี่กจกดงำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัขตำ้ศกบงำศรศถขศินัาุณภำืภำ นังง
ศงบสำศเร่งำศ กึงาำเ2554เ–เ2558เีกนานศดเเ154เเแน่าเเ(ไศ่ไดศ้กบงำศรศถขศินัศถดกบรฐศวก เแลถไศ่ศ่
นักงขศ่ นัศถดกบรฐศวก เจ ำนัวนัเ4เโศาขศ่ นั)เไดศ้กบงำศศกบศงาศำพศฐำนัจำงเสศึ.เจ ำนัวนัเ151 แน่า   
าิดขร็นัศ้ง ลถเ98.05เไศ่ไดศ้กบงำศศกบศงาเ3เแน่าเเาิดขร็นัศ้ง ลถเเเ1.95 
เ เเเเเเเ3.2เ จ ำนัวนัสมำนั กึงาำี่กจกดงำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัขตำ้ศกบงำศรศถขศินัาุณภำืภำ นังง
ศงบสำศเร่งำศ กึงาำเ2554เ–เ2558เีกนานศดเ158เเแน่าเไดศ้กบงำศศกบศงาศำพศฐำนัจำงเสศึ.เเเเเเเเเเเเเเเเเเ
จ  ำนัวนัเ126 แน่า  าิดขร็นัศ้ง ลถเ79.75เเไศ่ไดศ้กบงำศศกบศงาเ32เแน่าเเาิดขร็นัศ้ง ลถเเ20.26 
 

 

 



 

 

บทที ่1 

                              โครงสร้างการบริหาร 
 

อ านาจหน้าทีส่ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำ              
ท่ีตั้งข้ึน ตำมพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
มำตรำ 33  วรรคสอง “ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรโดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ            
มีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนด เขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแบ่งเป็นเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ”
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ.2553 ขอ้ 4 ใหแ้บ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
7. กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
8. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 1. จดัท ำนโยบำย แผนพฒันำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้สอดคลอ้ง
กบันโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพฒันำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมตอ้งกำร
ของทอ้งถ่ิน 
 2. วิเครำะห์กำรจดัตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ แจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใชจ่้ำยงบประมำณของหน่วยงำนดงักล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันำหลกัสูตรร่วมกบัสถำนศึกษำ  ในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 4. ก ำกบั ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วเิครำะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูล สำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน
กำรจดัและพฒันำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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 7. จดัระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ ในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบนัศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบนัอ่ืน  ท่ีจดัรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจยัและพฒันำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนดำ้นกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบติัรำชกำรทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงำน ภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐำนะส ำนกังำนผูแ้ทนกระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 12. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกำรภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนำ้ท่ีของ
ผูใ้ดโดยเฉพำะหรือปฏิบติังำนอ่ืนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย  
 ในปีงบประมำณ 2559  นำยอมัพร  พินะสำ ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มีรองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 1  จ  ำนวน 7 คน  ประกอบดว้ย       
              1. นำยนิรัตน์  ทะมีพนัธ์    
  2. นำยสวสัด์ิ  มูลศรี        
                           3. นำยอนนัต ์ พนันึก       
              4. นำยผดุงเกียรติ  รักษว์รโชติ 
                           5. นำยมติชน  มูลสูตร 
  6. นำยวริทธิ   จนัทำมี     
  7. นำยวรีพล  สำรบรรณ   
    
เขตบริการการศึกษา 

         ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต1  ประกอบดว้ยสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู่
ในเขตพื้นท่ีบริกำร จ ำนวน 6 อ ำเภอ ไดแ้ก่  อ ำเภอเมืองหนองคำย  อ ำเภอท่ำบ่อ  อ ำเภอศรีเชียงใหม่  
อ ำเภอสังคม  อ ำเภอสระใคร  และอ ำเภอโพธ์ิตำก  
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 ทีต่ั้งส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  
         ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ตั้งอยูท่ี่บริเวณ  ศูนยร์ำชกำร ต ำบล
หนองกอมเกำะ อ ำเภอเมืองหนองคำย จงัหวดัหนองคำย 43000 โทร  0 4241 1332,  0 4241 2691,   
0 4246  5318  และโทรสำร 0 4241 1294    
เวบ็ไซต ์www.nkedu1.go.th 
 

 
ภาพแสดงอาณาเขต 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nkedu1.go.th/
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ข้อมูลพืน้ฐานทางการศึกษา 
 

ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

ปีกำรศึกษำ 2559 

ตำรำงท่ี 1 ขอ้มูลสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมระดบัท่ีเปิดสอน 

ระดบัท่ีเปิดสอน จ ำนวนโรงเรียน (โรง) 

อนุบำล - ประถมศึกษำ 123 

อนุบำล - มธัยมศึกษำตอนตน้ 26 

ประถมศึกษำ 8 

ประถมศึกษำ - มธัยมศึกษำตอนตน้ 1 

อนุบำล - มธัยมศึกษำตอนปลำย 1 

รวมทั้งส้ิน 159 
 
 

 ตำรำงท่ี  2  ขอ้มูลสถำนศึกษำ จ ำแนกตำมระดบัท่ีเปิดสอน (เอกชน)  

ระดบัท่ีเปิดสอน จ ำนวนโรงเรียน (โรง) 

อนุบำล 9 

อนุบำล - ประถมศึกษำ 3 

อนุบำล - มธัยมศึกษำตอนตน้ 3 

มธัยมศึกษำตอนตน้ - มธัยมศึกษำตอนปลำย 1 

รวมทั้งส้ิน 16 
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ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนนกัเรียนในสังกดั สพป.หนองคำย เขต 1 

จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวนนกัเรียน (คน) 

ก่อนประถมศึกษำ   4,185 

ประถมศึกษำ 16,652 

มธัยมศึกษำตอนตน้  2,165 

มธัยมศึกษำตอนปลำย     71 

รวมทั้งส้ิน 23,073 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชนในก ำกบั สพป.หนองคำย เขต 1 
จ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2559 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวนนกัเรียน (คน) 

ก่อนประถมศึกษำ 2,261 

ประถมศึกษำ 3,218 

มธัยมศึกษำตอนตน้ 624 

มธัยมศึกษำตอนปลำย 28 

รวมทั้งส้ิน 6,131 
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ตำรำงท่ี  5  จ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียน 

                      ในสังกดั สพป.หนองคำย เขต 1 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 137 

รองผูอ้  ำนวยกำร 16 

ขำ้รำชกำรครู 1,371 

พนกังำนรำชกำร 29 

ลูกจำ้งประจ ำ 65 

ลูกจำ้งชัว่ครำว 208 

รวมทั้งส้ิน 1,826 
 
 

ตำรำงท่ี 6  จ ำนวนบุคลำกรของโรงเรียนเอกชนในก ำกบั สพป.หนองคำย เขต 1 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 
(คน) 

ผูรั้บใบอนุญำต 16 

ผูจ้ดักำร 10 

ผูอ้  ำนวยกำร 10 

ครู 254 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 7 

พี่เล้ียง 48 

ครูท่ียงัไม่ไดบ้รรจุ 71 

เจำ้หนำ้ท่ีอ่ืน ๆ  123 

รวมทั้งส้ิน 539 

หมายเหตุ 
 บุคคลคนเดียวมีมำกกวำ่  1 ต ำแหน่ง ดงัน้ี 
 1. ผูรั้บใบอนุญำต  ผูจ้ดักำรและผูอ้  ำนวยกำร  จ ำนวน  3  คน 
 2. ผูรั้บใบอนุญำต  และผูจ้ดักำร  จ ำนวน  5  คน 
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ตำรำงท่ี 7  จ ำนวนบุคลำกรสำนักงานเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

 

ระดบัท่ีเปิดสอน จ ำนวน (คน) 

ผูอ้  ำนวยกำร 1 

รองผูอ้  ำนวยกำร 7 

ศึกษำนิเทศก ์ 17 

บุคลกรทำงกำรศึกษำ 38 ค. (2) 48 

ลูกจำ้งประจ ำ 13 

ลูกจำ้งชัว่ครำว 7 

แม่บำ้น 1 

ยำม 2 

รวมทั้งส้ิน 96 
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ข้อมูลทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงช้ันที ่2  
(ช้ันประถมศึกษาปีที ่6)  เปรียบเทยีบปีการศึกษา 2558-2559  

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) 

ปี 2558  ปี 2559 ค่าพฒันาการ 

ภาษาไทย  48.03 52.19 4.16 

คณติศาสตร์  41.1 37.91 -3.19 

วทิยาศาสตร์  41.74 40.21 -1.53 

สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 47.76 45.6 -2.16 

ภาษาองักฤษ  36.54 30.79 -5.75 

เฉลีย่รวม 43.03 41.34 -1.69 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงช้ันที ่3  
(ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3)  เปรียบเทยีบปีการศึกษา 2558-2559 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) 

ปี 2558  ปี 2559 ค่าพฒันาการ 

ภาษาไทย  41.91 41.97 0.06 

คณติศาสตร์  27.41 23.81 -3.60 

วทิยาศาสตร์  34.19 31.70 -2.49 

สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 43.40 44.21 0.81 

ภาษาองักฤษ  26.46 26.57 0.11 

เฉลีย่รวม 34.67 33.65 -1.02 
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ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-Net)  ช่วงช้ันที ่4  
(ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6)  เปรียบเทยีบปีการศึกษา 2558-2559 

 

 
 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) 
ปี2558 ปี2559 ค่ำพฒันำกำร 

ภาษาไทย 43.07 43.84 0.77 
สังคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 38.07 32.00 -6.07 
ภาษาองักฤษ 19.62 21.34 1.72 
คณติศาสตร์ 21.90 19.05 -2.85 
วทิยาศาสตร์ 31.07 28.28 -2.79 

รวมเฉลีย่ 30.75 28.90 -1.85 
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ผลกำรสอบ NT  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2559 
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

 

 

 
 
 

 

กลุ่มสาระ คะแนนเฉลีย่ (ร้อยละ) 
ปี 2558 ปี 2559 ค่ำพฒันำกำร 

ด้านความสามารถทางภาษา 51.73 49.64 -2.09 
ด้านค านวณ 45.71 35.03 -10.68 
ด้านการใช้เหตุผล 52.99 51.46 -1.53 

รวมเฉลีย่ 50.14 45.38 -4.76 



 

 

 

 

 

 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 

 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้อย่ำงมีคุณภำพ และมำตรฐำนระดับ
สำกล บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไทยโดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมทำงกำรศึกษำ บุคลำกรในสังกัด
ได้รับกำรพฒันำให้เป็นมืออำชีพ 
 

พนัธกจิ (Mission) 

 

ส่งเสริม สนับสนุน กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำนให้ประชำกรวัยเรียนทุกกลุ่มอำยุได้รับกำรศึกษำ

อย่ำงทัว่ถึง และมีคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และ

ค่ำนิยมหลกัของคนไทย 12 ประกำร 

พฒันำบุคลำกรในสังกดั ให้มีทกัษะทีเ่หมำะสม และมีวฒันธรรมกำรท ำงำนทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิ 

บริหำรจัดกำรองค์กรตำมมำตรฐำนกำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม                  
เพือ่เสริมสร้ำงควำมรับผดิชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรศึกษำที่ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้  และผู้รับบริกำร 

บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



13 

 

 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
  

 

 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
 

 
 

ค่ำนิยมหลกัองค์กร (Core Values Organization) 
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กลยุทธ์ (strategy) 

 จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 จึงก าหนดกลยทุธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ  านวน  4  กลยทุธ์ 
ดงัต่อไปน้ี
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จุดเน้น (Focus) 

 

 
 
        

 

 



 

 

บทที ่3 
ผลการด าเนินงาน 

  
 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มีภำรกิจหลกัและควำมมุ่งมัน่          
ท่ีจะพฒันำกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำร เพื่อผูเ้รียน           
มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีสูงข้ึน  โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ไดด้ ำเนินกำรบริหำรจดักำร             
ในระดบัเขตพื้นท่ี  และมีผลกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 
กลยทุธ์ท่ี 1  กำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียนในระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       1.  จุดเนน้ดำ้นผูเ้รียน 
  1.1  ผลกำรประเมินพฒันำกำรของเด็กปฐมวยั 

ระดบัชั้น 
จ ำนวนผูเ้รียน 
ท่ีเขำ้รับกำร
ประเมิน 

จ ำนวนผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมินพฒันำกำรของเด็ก
ปฐมวยั (คน) 

ดำ้น
ร่ำงกำย 

ดำ้นอำรมณ์
และจิตใจ 

ดำ้นสังคม 
ดำ้นสติ 
ปัญญำ 

อนุบำล 1 2,004 1,855 1,906 1,909 1,794 
อนุบำล 2 2,154 2,048 2,068 2,089 1,955 

รวม 4,158 3,903 3,974 3,998 3,749 
         ในปีกำรศึกษำ 2558  ผลกำรประเมินพฒันำกำรของเด็กปฐมวยั  ดงัน้ี 
  (1)  ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมิน 4 ดำ้น จ ำนวน.  3,636  คน 
  (2)  ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมิน 3 ดำ้น จ ำนวน     263  คน 
  (3)  ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมิน 2 ดำ้น จ ำนวน     128  คน  
  (4)  ผูเ้รียนท่ีผำ่นเกณฑก์ำรประเมิน 1 ดำ้น จ ำนวน      84  คน  
 1.2  ผลกำรทดสอบระดบัชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3    

  

ทกัษะท่ีประเมิน 

ค่ำเฉล่ียร้อยละ 
ของผลกำรทดสอบระดบัชำติ (NT)  
ปี

กำรศึกษำ 
2558 

ปี
กำรศึกษำ 
2557 

ผลต่ำง 
+/- 

ดำ้นควำมสำมำรถทำงภำษำ 51.73 54.60 -2.87 
ดำ้นค ำนวณ 45.71 45.91 -0.20 
ดำ้นกำรใชเ้หตุผล 52.99 52.00 +0.99 



17 

 

 

  (1)  ผลกำรทดสอบระดบัชำติ (NT) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                         
โดยมีผลกำรประเมินทกัษะท่ีไดค้่ำเฉล่ียร้อยละสูงท่ีสุดไปหำต ่ำท่ีสุด คือ ดำ้นกำรใชเ้หตุผล                  
ค่ำเฉล่ียร้อยละ 52.99  ดำ้นควำมสำมำรถทำงภำษำ  ค่ำเฉล่ียร้อยละ 51.73  และดำ้นค ำนวณ                    
ค่ำเฉล่ียร้อยละ 45.71  
  (2)  ค่ำเฉล่ียร้อยละ ผลกำรทดสอบระดบัชำติ (NT) ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปี
กำรศึกษำ 2558  คะแนนเฉล่ียรวมทุกทกัษะท่ีประเมิน ระดบัประเทศ มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 45.26  ระดบั
สังกดั มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 45.3  และระดบัเขตพื้นท่ี มีค่ำเฉล่ียร้อยละ 50.14  เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 
2557  มีพฒันำกำรลดลง 0.70 
  1.3  ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)    
          1.3.1  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6   

ผลกำรประเมิน 
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉล่ียร้อยละ 
ปี

กำรศึกษำ 
2558  

ปี
กำรศึกษำ 
2557 

ผลต่ำง 
+/- 

รำยกำรท่ี 1 ภำษำไทย 48.03 43.86 +4.17 
รำยกำรท่ี 2 คณิตศำสตร์ 41.10 34.21 +6.86 
รำยกำรท่ี 3 วทิยำศำสตร์ 41.74 40.14 +1.60 
รำยกำรท่ี 4 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 47.76 48.61 -0.85 
รำยกำรท่ี 5 ภำษำองักฤษ 36.54 31.19 +5.35 

  (1)  ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6                         
ปีกำรศึกษำ 2558 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบวำ่  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงกวำ่ผลกำร
ทดสอบระดบัสังกดั ไดแ้ก่  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม (47.76)                      
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ (41.74)    และทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีค่ำเฉล่ียสูงกวำ่              
ผลกำรทดสอบระดบัจงัหวดั โดยมีผลทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีสูงท่ีสุดไปหำต ่ำท่ีสุด คือ             
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (48.03)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
(47.76)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ (41.74) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (41.10)                 
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ (36.54) 
  (2)  ค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558  พบวำ่ ค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ รวมทุกกลุ่มสำระ
ระดบัประเทศ มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.98 เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำรเพิ่มข้ึน 
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2.62  ระดบัสังกดั มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 43.19  เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำร
เพิ่มข้ึน 4.77  ระดบัจงัหวดั มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.84  เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557                            
มีพฒันำกำรเพิ่มข้ึน 4.11 และระดบัเขตพื้นท่ี มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 43.03  เม่ือเทียบกบั                                      
ปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำรเพิ่มข้ึน 3.43            
       1.3.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

ผลกำรประเมิน 
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉล่ียร้อยละ 
ปี

กำรศึกษำ 
2558 

ปี
กำรศึกษำ 
2557 

ผลต่ำง+/- 

รำยกำรท่ี 1 ภำษำไทย 41.91 33.13 +8.78 
รำยกำรท่ี 2 คณิตศำสตร์ 27.41 25.76 +1.65 
รำยกำรท่ี 3 วทิยำศำสตร์ 34.19 35.02 -0.83 
รำยกำรท่ี 4 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 43.40 43.60 -0.20 
รำยกำรท่ี 5 ภำษำองักฤษ 26.46 24.86 +1.60 

 

  (1)  ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3                  
ปีกำรศึกษำ 2558 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบวำ่  ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีค่ำเฉล่ียต ่ำกวำ่              
ผลกำรทดสอบระดบัประเทศและระดบัสังกดั โดยมีผลทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีสูงท่ีสุด                
ไปหำต ่ำท่ีสุด คือ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม (43.40)                                           
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย (41.91)  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ (34.19) กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ (27.41) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ (26.46) 
  (2)  ค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2558  พบวำ่ ค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ รวมทุกกลุ่มสำระ
ระดบัประเทศ มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.91 เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำรเพิ่มข้ึน 
2.36  ระดบัสังกดั มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.95  เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำร
เพิ่มข้ึน 10.15  และระดบัเขตพื้นท่ี มีค่ำคะแนนเฉล่ียร้อยละ 34.67  เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557                                      
มีพฒันำกำรเพิ่มข้ึน 2.20      
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  1.3.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ผลกำรประเมิน 
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉล่ียร้อยละ 
ปี

กำรศึกษำ 
2558  

ปี
กำรศึกษำ 
2557 

ผลต่ำง +/- 

รำยกำรท่ี 1 ภำษำไทย 43.07 42.91 +0.16 
รำยกำรท่ี 2 คณิตศำสตร์ 21.90 18.15 +3.75 
รำยกำรท่ี 3 วทิยำศำสตร์ 31.07 29.15 +1.92 
รำยกำรท่ี 4 สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม 38.07 32.15 +5.92 
รำยกำรท่ี 5 ภำษำองักฤษ 19.62 20.85 -1.23 

    ผลกำรทดสอบระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6                                     
ปีกำรศึกษำ 2558  พบวำ่ ค่ำคะแนนเฉล่ียกลุ่มสำระท่ีมีค่ำเฉล่ียสูงสุดไปหำต ่ำสุด คือ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย (43.07) เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำรเพิ่มข้ึน 0.16  กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม (38.07) เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำร
เพิ่มข้ึน 5.92  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ (31.07) เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำร
เพิ่มข้ึน 1.92  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ (21.90) เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557  มีพฒันำกำร
เพิ่มข้ึน 3.75  และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ (19.62) เม่ือเทียบกบัปีกำรศึกษำ 2557                 
มีพฒันำกำรลดลง 1.23 

กลยุทธ์ที ่2  การเพิม่โอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพืน้ฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกาสในการพฒันาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
1.  ประชากรวยัเรียนในเขตพืน้ทีบ่ริการได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และศึกษาต่อในระดับ 
ทีสู่งขึน้ 
      1.1 ประชำกรวยัเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรเขำ้เรียนในระดบัปฐมวยั 
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  ตารางที ่1.1 จ  ำนวนและร้อยละของประชำกรวยัเรียนตำม ทร.14 ท่ีเกิดปี พ.ศ.2552 – 2555                   
          เขำ้เรียนชั้นอนุบำลในปีกำรศึกษำ 2558  

เด็กท่ี
เกิด 

ปี พ.ศ. 
 

จ ำนวน 
ประชำ
กรวยั
เรียน 
ตำม 
ทร.14 
(คน) 

เขำ้เรียนชั้นอนุบำล ปีกำรศึกษำ 2558 (คน) 
รวมประชำกร                
วยัเรียนเขำ้เรียน
ชั้นอนุบำล 

เขำ้เรียน
ชั้นอ่ืน 
รวมทุก
สงักดั 
(คน) 

สพฐ. 

เอกชน อปท. อ่ืนๆ รวม จ ำนวน ร้อยละ สพป
. 

สศศ. 

2555  2995 344 0 153 1199 1200 2896 2896 96.69 12 
2554 3344 1084 0 211 368 1515 3178 3178 95.04 166 
2553 3460 1954 3 190 762 352 3261 3261 94.25 199 
2552         3696 2177 1 275 364 475 3292 3292 89.01 404 
รวม
ทั้งส้ิน 

13495 5559 4 829 2693 3542 12627 12627 93.57 781 

  ในปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนประชำกรวยัเรียนตำม ทร.14 ท่ีเกิดปี พ.ศ.2552 – 
2555   เขำ้เรียนชั้นอนุบำลในปีกำรศึกษำ 2558  มีจ ำนวน 12,627 คน คิดเป็นร้อยละ 93.57 
 1.2 ประชำกรวยัเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรไดเ้ขำ้เรียนในชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ตารางที ่1.2 จ  ำนวนและร้อยละของประชำกรวยัเรียนตำม ทร.14 ท่ีเกิดในปี พ.ศ.2551                               
        เขำ้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2558  
จ ำนวน
ประชำกร
วยัเรียน         
ท่ีเกิดในปี 
พ.ศ.2551 
(คน) 

เขำ้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                          
ปีกำรศึกษำ 2558 

เขำ้เรียน  
ชั้นอ่ืน 
 (รวมทุก
สังกดั) 
(คน) 

รวมประชำกร 
วยัเรียนเขำ้เรียน 

สพฐ. 
(คน) 

สังกดั
อ่ืนๆ 
(คน) 

รวม 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
สพป. สศศ. 

รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

3422 193
9 

2 713 2654 77.56 768 3422 100 

   หมายเหตุ  จ  ำนวนประชำกรวยัเรียนท่ีเกิดในปี พ.ศ.2551 ใชข้อ้มูลจำกกำรคดัส ำเนำ ทร.14  
ท่ีส ำนกัทะเบียนอ ำเภอ/ทอ้งถ่ิน 
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  ในปีกำรศึกษำ 2558 ประชำกรวยัเรียนตำม ทร.14 ท่ีเกิดในปี พ.ศ.2551                               
เขำ้เรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ในปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวน 3,422 คน คิดเป็นร้อยละ100 
 2.  ผู้เรียนจบตามหลกัสูตรแกนกลางข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ในระดับช้ันทีส่ถานศึกษาเปิด
ท าการสอน 
                   2.1 ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีเรียนจบตำมหลกัสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน 
พุทธศกัรำช 2551 และศึกษำต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1  
ตำรำงท่ี 2.1 จ  ำนวนและร้อยละของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีเรียนจบและเรียนต่อ                                 
         ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1  
ผูเ้รียนท่ี
จบ ชั้น 
ป.6 

ทั้งหมด              
ปีกำร 
ศึกษำ 
2557 
(คน) 

ผูเ้รียนชั้นป.6  
ท่ีเรียนจบภำยใน
เวลำท่ีหลกัสูตร

ก ำหนด  
ปี กศ.2557  

ผูเ้รียนชั้นป.6             
ท่ีใชเ้วลำในกำร
เรียนจบเกินกวำ่
ท่ีหลกัสูตร
ก ำหนด 

ผูเ้รียนท่ีจบชั้นป.6 
 ท่ีไม่ได ้            
เรียนต่อ 

ในปี กศ.2558 

ผูเ้รียนท่ีจบชั้นป.6  
ท่ีเขำ้เรียนต่อ ม.1  
ในปี กศ.2558 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน 
ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อยละ สงักดั สพฐ. สงักดัอ่ืน รวม ร้อยละ 

3060 3060 100 3060 100 0 0 2886 174 3060 100 

  ในปีกำรศึกษำ 2558  ผูเ้รียนท่ีจบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีเขำ้เรียนต่อชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 1  มีจ  ำนวน 3,060 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2.2  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนจบตำมหลกัสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551    
                         และศึกษำต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ  
ตำรำงท่ี 2.2  จ  ำนวนและร้อยละของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเรียนจบและเรียนต่อ                             
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4  

ผูเ้รียนท่ี
จบชั้นม.3       
ปีกำรศึกษำ 

2557
ทั้งหมด 
(28 โรง) 

 

ผูเ้รียนชั้นม.3   
ท่ีเรียนจบ

ภำยในเวลำท่ี
หลกัสูตร
ก ำหนด  

ปี กศ.2557  

ผูเ้รียนชั้น ม.3 
ท่ีใชเ้วลำใน
กำรเรียน 

จบเกินกวำ่ท่ี
หลกัสูตร
ก ำหนด 

  

ผูเ้รียน                    
ท่ีจบชั้นม.3  
ท่ีไม่ไดเ้รียน

ต่อ 
ในปี กศ.2558 

ผูเ้รียนท่ีจบชั้นม.3 ท่ีเขำ้เรียนต่อ ม.4  
หรือเทียบเท่ำ ในปี กศ.2558 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
สงักดั 
สพฐ. 

สงักดั
อำชีวะ 

สงักดัอ่ืน 
เทียบ 
เท่ำ 

รวม ร้อยละ 

667 667 100 0 0 52 7.80 190 377 0 48 615 92.20 
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 ในปีกำรศึกษำ 2558  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ทั้งหมดจ ำนวน 705 คน จบกำรศึกษำ 
จ ำนวน 667 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.61  และเขำ้เรียนต่อชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ จ  ำนวน 
615 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 
 

     2.3  ผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีเรียนจบตำมหลกัสูตรแกนกลำงขั้นพื้นฐำนพุทธศกัรำช 2551       
            และศึกษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559)  
            2.3.1  ผูเ้รียนท่ีจบตำมหลกัสูตรฯ จ ำนวน  22 คน 
            2.3.2  ศึกษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   จ  ำนวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.  ผูเ้รียนพิกำร ดอ้ยโอกำส และผูท่ี้มีควำมสำมำรถพิเศษไดรั้บกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให ้   
     ไดรั้บกำรศึกษำตำมศกัยภำพ 
 

เด็กพิกำร 
ท่ีไดรั้บกำร
พฒันำ โดย 
สพท. (คน) 

ประเภทควำมพิกำร (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        3,499     6    7 103 53 3,162    33 44 35 56 
 
       3.1  ผูเ้รียนพิกำร 
              3.1.1  ผูเ้รียนพิกำรในเขตพื้นท่ีบริกำร จ ำนวนทั้งหมด  3,499   คน 
              3.1.2  ผูพ้ิกำรท่ีไดรั้บกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดรั้บกำรศึกษำเตม็ตำมศกัยภำพ         
            จ  ำนวน  3,499 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
หมำยเหตุ  เด็กพิกำร หมำยถึง เด็กซ่ึงมีขอ้จ ำกดัในกำรปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ ำวนัหรือกำรมี

ส่วนร่วมในสังคมเน่ืองจำกควำมบกพร่องตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  มี 9 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 

พิกำรทำงกำรเห็น 2) พิกำรทำงกำรไดย้นิ 3) พิกำรทำงสติปัญญำ 4) พิกำรทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ 5) 

พิกำรทำงกำรเรียนรู้ 6) พิกำรทำงกำรพดูและภำษำ  7) พิกำรทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 8) ออทิสติก 

และ 9) พิกำรซ ้ ำซอ้น 
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    3.2  เด็กด้อยโอกาส 

ประเภทเด็กดอ้ยโอกำส 

รวม
ทั้งส้ิน 

เด็ก
เร่ร่อน 

เด็กท่ี
อยูใ่น
ธุรกิจ
ทำง
เพศ 

เด็กถูก
ทอดท้ิง/
ก ำพร้ำ 

เด็กถูก
ท ำร้ำย
ทำรุณ 

เด็ก
ยำกจน  

เด็กใน
ชน
กลุ่ม
นอ้ย 

เก่ียวกบั
ยำเสพ
ติด 

เด็กท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ
จำกโรค
เอดส์ฯ 

เด็กใน
สถำน
พินิจฯ 

 
3 

 
1 

 
47 

 
74 

 
16,544 

 
2 

 
4 

 
4 

 
23 

      
16,702  

 

            3.2.1  จ  ำนวนเด็กดอ้ยโอกำสในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2558  จ  ำนวนทั้งหมด 16,702 คน 
            3.2.2  จ ำนวนเด็กดอ้ยโอกำสท่ีไดรั้บกำรดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมใหไ้ดรั้บกำรศึกษำ               
เตม็ตำมศกัยภำพ 16,702 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

กลยุทธ์ที ่3  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยดึภำรกิจและพื้นท่ีปฏิบติังำนเป็นฐำน                   
ดว้ยระบบออนไลน์ (Teachers and Education Enhancement Based on mission Functional Areas        
as Major) 
     ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไดด้ ำเนินกำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโดยยดึถือภำรกิจและพื้นท่ีปฏิบติังำนเป็นฐำน ดว้ยระบบ TEPE Online และไดจ้ดัตั้งศูนย์
พฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดว้ยระบบ TEPE Online ระดบัภำค 9 ศูนย ์โดยมี
จงัหวดัหนองคำยเป็นศูนยก์ำรพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอีกศูนยห์น่ึง  ซ่ึงครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำสำมำรถพฒันำตนเองไดจ้ำกแหล่งเรียนรู้ ดว้ยระบบ   TEPE Online ระดบัภำค 
 

แนวทางการด าเนินงาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
     1. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ก ำหนดเป้ำหมำยใน
กำรพฒันำและ แจง้ใหค้รูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขำ้รับกำรพฒันำ 
     2. เตรียมคู่มือกำรสมคัรสมำชิกระบบ TEPE Online 
     3. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ประชำสัมพนัธ์ ให้
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดั สมคัรกำรพฒันำตนเองในหนำ้ท่ีและแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ 



24 

 

 

     4. จดัท ำส่ือบทเรียนออนไลน์ เขำ้ระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อใหข้ำ้รำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำไดเ้รียนรู้ทุกท่ี ทุกเวลำ 

     5. กำรจดัท ำ ID plan 

     6. ก ำกบัและติดตำมประเมินผลกำรพฒันำ 
 

นวตักรรมของเขตพืน้ที่การศึกษาทีเ่ป็นรูปแบบหรือวธีิการในการขับเคลือ่นนโยบาย 
             ช่ือนวตักรรมของเขตพืน้ทีท่ีเ่ป็นรูปแบบหรือวธีิการในการขับเคลือ่นนโยบาย 
  SCEF Model  
             รูปแบบหรือวธีิด าเนินการ 
   S: Service บริกำร : ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดั ในกำรประสำนงำน 

ประชำสัมพนัธ์ และบริกำรกำรเขำ้เรียนในระบบ TEPE Online 

  C: Communication  กำรส่ือสำร : ถ่ำยทอดสด ส่ือสำรข่ำวสำรต่ำงๆจำกศูนย ์TEPE Online ไปยงั

โรงเรียนในสังกดั  ไดรั้บชมและรับทรำบ โดยพร้อมเพรียง 

  E: Exchange แลกเปล่ียนเรียนรู้ : แลกเปล่ียนควำมรู้ทำงคลินิกวชิำกำรกบัศึกษำนิเทศกผ์ูมี้ควำมรู้

ควำมสำมำรถ และแลกเปล่ียนส่ือ กำรเรียนรู้ต่ำงๆผำ่นระบบ TEPE Online 

  F: Follow  ติดตำม : ติดตำมกำรสมคัรเรียนและผลกำรสอบในระบบ TEPE Online ของขำ้รำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดั 

ผลการด าเนินงาน 
            1. โรงเรียนท่ีสมคัรเรียนระบบพฒันำตนเอง จ ำนวน 107 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 67.72 
ของโรงเรียนทั้งหมด 158 โรงเรียน 
            2. ผูส้มคัรเรียนระบบพฒันำตนในหนำ้ท่ี 
                    - ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ี/รองผูอ้  ำนวยกำรฯ             จ  ำนวน      4   คน 
                    - ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน/รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน                   จ  ำนวน     97  คน 
                    - ขำ้รำชกำรครู                                         จ  ำนวน   814  คน           
                    - ลูกจำ้ง/พนกังำนรำชกำร                           จ  ำนวน      74 คน    
                    - ศึกษำนิเทศก ์                                         จ  ำนวน     10  คน 
รวมทั้งหมด     999   คน  คิดเป็นร้อยละ   62.76  ของจ ำนวนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำทั้งหมด 1,592  คน       
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            3. ผูท่ี้ยงัไม่สมคัรใชง้ำนระบบพฒันำตนในหนำ้ท่ี อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร 
            4. ผูท่ี้สมคัรใชง้ำนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำร 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
เกีย่วกบัการจัดท าแผนพฒันาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและการ

ได้รับการพฒันาในปีงบประมาณ 2559 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำ 

หนองคำย เขต 1 

 

จ ำนวน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน

บุคลำกรท่ี

จดัท ำ ID 

Plan (คน)  

ขอ้มูลกำรไดรั้บกำรพฒันำ 

ไม่ได้

รับกำร

พฒันำ 

(คน) 

1 คร้ัง 

(คน) 

2 คร้ัง 

ข้ึนไป 

(คน) 

หน่วยงำน/องคก์รท่ีเป็น

ผูด้  ำเนินกำรพฒันำ 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน                    

เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

1 1    สพฐ./ 

สพป.นค.1 

รองผูอ้  ำนวยกำร                             

สพป.นค.1 

7 7    สพฐ./ 

สพป.นค.1 

ศึกษำนิเทศก ์ 17 17    สพฐ./ 

สพป.นค.1 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ         

38 ค (2) 

48 48    สพฐ./ 

สพป.นค.1 

รวม 73 73    สพฐ./ 

สพป.นค.1 

ร้อยละ 100 100    สพฐ./ 

สพป.นค.1 
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ข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัตหิน้าทีใ่นสถานศึกษา เกีย่วกบัการจดัท าแผนพฒันาตนเองรายบุคคล                    
(ID Plan)    ของสถานศึกษาและการได้รับการพฒันาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ              

ในส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำ

หนองคำย เขต 1  

จ ำนวน

ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน

บุคลำกรท่ี

จดัท ำ ID 

Plan (คน)  

ขอ้มูลกำรไดรั้บกำรพฒันำ 

ไม่ได้

รับกำร

พฒันำ 

(คน) 

1 คร้ัง 

(คน) 

2 คร้ัง 

ข้ึนไป 

(คน) 

หน่วยงำน/องคก์รท่ีเป็น

ผูด้  ำเนินกำรพฒันำ 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 137 137    สพฐ./สพป.นค.1 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 16 16    สพฐ./สพป.นค.1 

ขำ้รำชกำรครู 1371 1371    สพฐ./สพป.นค.1 

พนกังำนรำชกำร 29 29    สพฐ./สพป.นค.1 

รวม 1553 1553    สพฐ./สพป.นค.1 

ร้อยละ 100 100    สพฐ./สพป.นค.1 

กลยุทธ์ที ่4 พฒันาระบบการบริหารจัดการ 

                     3.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

            (1)  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1  ไดด้ ำเนินโครงกำร
พฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ  โดยไดพ้ฒันำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ภำยใน
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1  โดยมีระบบ Server  ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ เวบ็ไซต ์www.nkedu1.go.th  เวบ็ไซตศ์ูนยป์ฏิบติักำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
(AOC) และระบบ e-office ใหบ้ริกำรแก่ครูและบุคลำกรในสังกดัใหส้ำมำรถติดต่อส่ือสำร                     
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  (2)  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1  มีกำรควบคุมกำรใช้

งบประมำณอยำ่งเป็นระบบ เม่ือส้ินปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สถำนศึกษำ 

เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมไดร้้อยละ 99 และงบลงทุนร้อยละ 98 

http://www.nkedu1.go.th/
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งบประมาณภาพรวม(บาท) งบลงทุน(บาท) 
ไดรั้บจดัสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ ไดรั้บจดัสรร เบิกจ่ำย ร้อยละ 

100,130,844.45 99,549,313.30 99.00 29,698,479.45 29,121,555.06 98.00 
 

  (3) ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 และโรงเรียน                   
ในสังกดั ไดอ้อกติดตำมนกัเรียนท่ีออกจำกระบบกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ปี 2557  จ  ำนวนทั้งหมด                    
7 รำย และปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 36 รำย 
                             สรุปสำเหตุท่ีเด็กออกกลำงคนั  
             1) นกัเรียนทีมีมำรดำ เป็นคนลำว เด็กไม่มีสัญชำติไทย กลบัไปอยูก่บัมำรดำท่ี 
                    ประเทศลำว 
             2) สมรส/ทอ้งก่อนวยัเรียน 
             3) อพยพตำมครอบครัวไปอยูท่ี่อ่ืนโดยไม่ไดแ้จง้ยำ้ยออกจำก ทร.14 
             4) ครอบครัวยำกจน/ออกไปท ำงำนช่วยครอบครัว 
             5) ปัญหำครอบครัว บิดำมำรดำหยำ่ร้ำง 
 

                       ขอ้มูลจ ำนวนนกัเรียนออกกลำงคนั ปีกำรศึกษำ 2557 และ ปีกำรศึกษำ 2558   (ใชข้อ้มลู DMC) 
 

ระดบัชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 

นกัเรียน
ตน้ปี 

นกัเรียน
ออก

กลำงคนั 

ร้อยละ นกัเรียน 
ตน้ปี 

นกัเรียน
ออก

กลำงคนั 

ร้อยละ 

ป.1 2827 1  2678 0  
ป.2 2910 0  2676 2  
ป.3 2980 1  2875 1  
ป.4 3016 1  2910 1  
ป.5 3067 0  3011 2  
ป.6 3254 3  3039 5  

รวมประถม 18054 6  17189 11  
ม.1 900 0  774 11  
ม.2 853 1  760 9  
ม.3 826 0  785 5  

รวม ม.ตน้ 2579   1219 25  
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ระดบัชั้น 

ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 
นกัเรียน
ตน้ปี 

นกัเรียน
ออก

กลำงคนั 

ร้อยละ นกัเรียน
ตน้ปี 

นกัเรียน
ออก

กลำงคนั 

ร้อยละ 

ม.4 51 51  17 0  
ม.5 33 33  32 0  
ม.6 23 23  30 0  

รวม ม.
ปลำย 

107 0  79 0  

รวมทั้งส้ิน 20740 7 0.03 18487 36 0.19 
 อตัรำกำรออกกลำงคนั (เพิ่ม/ลด) (1)-(2)  เพิ่มข้ึน              0.16  

 
 หมายเหตุ   อตัรำกำรออกกลำงคนั = จ ำนวนนกัเรียนท่ีออกกลำงคนั×100 
                                                                    จ  ำนวนนกัเรียนตน้ปี 
   (1) หมำยถึง อตัรำกำรออกกลำงคนัของนกัเรียน ปีกำรศึกษำ 2557 
   (2) หมำยถึง อตัรำกำรออกกลำงคนัของนกัเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 
 

 (4)  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1  ไดด้ ำเนินกำรโครงกำร 
ต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบติักำร ประจ ำปี พ.ศ. 2559  เพื่อขบัเคล่ือนนโยบำยและเป้ำหมำยของกำรบริหำร
จดักำร  โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเนน้กำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผดิชอบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน (Participation and Accountability)  และร่วมกบัสถำนศึกษำ ในกำรจดักำรศึกษำอยำ่งมี
คุณภำพ เพื่อใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน ดงัต่อไปน้ี 

โครงการ 1 พฒันาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
1.1  กำรพฒันำประสิทธิภำพระบบกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
        งบประมาณ  386,730 บำท 
         ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ  
1. นิเทศ ติดตำมผลกำรบริหำรกำรจดักำรศึกษำและกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของ

โรงเรียน ในสังกดัและโรงเรียนเอกชนในก ำกบัประเภทสำมญั จ ำนวน 2 คร้ังต่อโรงเรียนต่อ                  
ภำคเรียน 
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 2. แบ่งเขตปฏิบติักำรนิเทศเป็น 15  กลุ่มเครือข่ำย นิเทศ ติดตำมโดย รองผูอ้  ำนวยกำร
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทุกคนและศึกษำนิเทศกทุ์กคน และบุคลำกรจำกทุกกลุ่มงำนใน              
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

เชิงคุณภาพ 
 1. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 ไดข้อ้มูลท่ีมีควำมส ำคญัต่อ
กำรวำงแผนแกไ้ขหรือพฒันำกำรศึกษำทั้งในภำพรวมหรือเฉพำะกลุ่มเครือข่ำย และเฉพำะโรงเรียน 
 2.  ศึกษำนิเทศกส์ำมำรถวเิครำะห์สำเหตุและแกปั้ญหำดำ้นคุณภำพกำรศึกษำดว้ย
กระบวนกำรวิจยัได ้
 3. ทุกโรงเรียนไดรั้บกำรนิเทศ ติดตำม จนสำมำรถจดักำรเรียนรู้ไดเ้ตม็ตำมหลกัสูตร
สถำนศึกษำอยำ่งมีประสิทธิภำพ นกัเรียนมีผลคะแนนกำรทดสอบ NT และ O – NET สูงกวำ่
ค่ำเฉล่ียระดบัประเทศ 
 4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไดรั้บกำรสนบัสนุนควำมรู้ทำงวชิำกำร สำมำรถจดัท ำและ
ใชน้วตักรรมทำงกำรศึกษำใหส้อดคลอ้งกบัสำระกำรเรียนรู้และธรรมชำติของนกัเรียน 
               ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 กจิกรรมที ่1 กำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจดักำรศึกษำ  
  1.1 แบ่งเขตปฏิบติักำรนิเทศเป็น 15  กลุ่มเครือข่ำย   
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศประจ ำกลุ่มเครือข่ำย แต่ละกลุ่มเครือข่ำย 
ประกอบดว้ย   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1                     
รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 จ ำนวน 1 คน                 
ประธำนกลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำ จ ำนวน 1 คน  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในกลุ่มเครือข่ำย                     
จ  ำนวน 2 คน  บุคลำกรจำกทุกกลุ่มงำนในเขตพื้นท่ี จ  ำนวน 1 คน  ศึกษำนิเทศกป์ระจ ำกลุ่มเครือข่ำย 
  1.3 ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำหนดกรอบสำระส ำคญั และวำงแผนปฏิบติักำร
นิเทศ ติดตำม  จดัสร้ำงเคร่ืองมือนิเทศ 

1.4 นิเทศ ติดตำมผลกำรบริหำรกำรจดักำรศึกษำและกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียนในสังกดัและโรงเรียนเอกชนในก ำกบัประเภทสำมญั จ ำนวน 2 คร้ัง/โรงเรียน/ภำคเรียน                        
ในปีกำรศึกษำ 2559 นิเทศคร้ังท่ี 1 ระหวำ่งวนัท่ี  16 - 20 พฤษภำคม 2559 ประเด็นกำรนิเทศ คือ  
กำรเตรียมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ ประกอบดว้ย  4 ดำ้น คือ 1) ดำ้นกำยภำพของสถำนศึกษำ  2) 
ดำ้นกำรใหบ้ริกำรนกัเรียน 3) ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 4) ดำ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน ผลกำรนิเทศ
ในภำพรวมอยูใ่นระดบั ดี 
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 กจิกรรมที ่2 กำรจดัท ำแผนและสรุปผลกำรนิเทศฯ   
  ไดก้ำรจดัท ำแผนและสรุปผลกำรนิเทศฯ ท่ีอ ำเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี มีผลงำน
ดงัน้ี 

1. รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเปิดเรียน ภำคเรียนท่ี ๑ 
ปีกำรศึกษำ 2559  จ ำนวน 1 เล่ม 

2. แผนปฏิบติักำรนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  จ ำนวน 1 เล่ม 
3. แนวทำงกำรนิเทศ โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน จ ำนวน 1 เล่ม 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
1.2  โครงการกำรพฒันำหลกัสูตรทกัษะชีวติในศตวรรษท่ี 21 

       กิจกรรมชุมชนกำรเรียนรู้ครูนกัพฒันำทกัษะชีวติในศตวรรษท่ี 21 

       งบประมาณ 50,000  บำท   

       ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  

 1. ครูทัว่ไปท่ีสนใจสมคัรเขำ้ร่วมชุมชนกำรเรียนรู้ครูนกัพฒันำทกัษะในศตวรรษท่ี 21  

     จ  ำนวน 40 คน 

 2.  ครูในโรงเรียนน ำร่อง “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” จ ำนวน 16 คน 
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 เชิงคุณภาพ 

 1.  ครูกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ และเขำ้ในกำรจดักำรเรียนรู้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

 2.  ครูมีทกัษะและสำมำรถจดักิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ให้นกัเรียนมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
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1.3  โครงการการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

       หนองคาย เขต 1    

      งบประมาณจ านวน 38,750 บาท  

       ผลการด าเนินงาน 
        เชิงปริมาณ    
                   1. ครูแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันา ดา้นการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษา

เชิงจิตวทิยา ร้อยละ 100          

                   2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บการแนะแนว
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและนกัเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงไดรั้บการดูแลช่วยเหลือตามมาตรฐาน
การแนะแนว ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1         
                   3. โรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย            

เขต 1 ไดรั้บการนิเทศ  ติดตาม ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว ร้อยละ 80          

          เชิงคุณภาพ    

                 1. ศูนยเ์ครือข่ายแนะแนวส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                 

มีความเขม้แขง็และ ไดรั้บการพฒันาตามแผนยทุธศาสตร์และมาตรฐานการแนะแนว  

                 2. ครูแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1  มีความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการ กระบวนการแนะแนวและการใหค้  าปรึกษาเชิง

จิตวทิยา          

                3.  โรงเรียนขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   

มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการแนะแนว  

               4.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บการแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อการมีงานท า 

และสามารถตดัสินใจเลือกการศึกษาและการอาชีพเพื่อการมีงานท าดว้ยตนเอง 

                การขบัเคล่ือนขยายผลเครือข่ายครูแนะแนว 1  วนั  ด าเนินการในวนัเสาร์ท่ี 5 มีนาคม  

2559  หอ้งประชุมหินหมากเป้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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ขบัเคล่ือนขยายผลเครือข่ายครูแนะแนว สพป.หนองคาย เขต ๑ 

 

การแนะแนวศึกษาต่อโดยวทิยาลยัเทคนิคหนองคาย จงัหวดัหนองคาย   

 

การเลือกเรียนวชิาชีพ ท่ีวทิยาลยัเทคโนโลยอู่ีต่อเรือหนองคาย 
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1.4  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดค านวณ 

          กจิกรรมที ่1  ประชุมคณะกรรมการจดัท าส่ือและเอกสารประกอบการประชุมจดัท าแนว                  
ทางการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดค านวณ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
         งบประมาณ    2,750  บาท 
          ผลการด าเนินงาน  
           เชิงปริมาณ   
           1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าส่ือและเอกสารประกอบการประชุมจดัท าแนวทางการส่งเสริม 
                ความสามารถดา้นการคิดค านวณ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 20 คน ในวนัท่ี 11  
                มกราคม 2559 ณ หอ้งปราบฮ่อ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย                
    เขต 1      
           2.  จดัท าส่ือและเอกสารประกอบการประชุมฯ ตน้ฉบบั ๑ ฉบบั  และจดัท าเอกสารประกอบ 
               การประชุมคณะกรรมการจดัท าแนวทางและเคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการ 
               คิดค านวณ และจดัท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 100 เล่ม 
          เชิงคุณภาพ   
 จดัท าเอกสารประชุมการประชุมคณะกรรมการจดัท าแนวทางและเคร่ืองมือ                    
ประเมินความสามารถดา้นการคิดค านวณ  ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา และส่ือตน้แบบเพื่อใชใ้น
กิจกรรมต่อไป 
 กจิกรรมที ่2   ประชุมคณะกรรมการจัดท าแนวทางและเคร่ืองมือประเมินความสามารถ
ด้านการคิดค านวณระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 งบประมาณ    28,360  บาท 
 ผลการด าเนินงาน  
   เชิงปริมาณ                                                                                                                                                
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแนวทางและเคร่ืองมือประเมินความสามารถดา้นการคิด
      ค  านวณระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบดว้ย ครูผูส้อนคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้   
      ความสามารถดา้นการสอนคณิตศาสตร์  รวม 88 คน ไดแ้ก่    
       1.1  กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 15 แห่ง พิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือครูผูส้อน 
               คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ระดบัชั้นละ 2 คน รวม 60 คน                            
       1.2  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกดั  28 โรงเรียน พิจารณาคดัเลือกและ          
               เสนอช่ือครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนละ 1 คน  รวม 28 คน   
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         2.  จดัประชุมคณะกรรมการ 1 คร้ัง 1 วนั  เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559                              
  ณ หอ้งหินหมากเป้ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
          3.  จดัท าแนวทางการส่งเสริมและประเมินความสามารถดา้นการคิดค านวณ                          
              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3                              
   เป็นตน้ฉบบั ระดบัชั้นละ 1 ชุด 
          4.  ส่งใหโ้รงเรียนในสังกดัไดน้ าไปใช ้ โดยจดัท าส าเนา CD  ใหทุ้กโรงเรียน                     
   จ  านวน 160 แผน่  และส่งใหท้าง e-office 
          5.  โรงเรียนไดน้ าเอกสารท่ีจดัท าข้ึน  ไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนการสอนและ
                ทบทวนความรู้  ความสามารถของนกัเรียน ดา้นการคิดค านวณ  แยกตาม  
                ระดบัชั้นเชิงคุณภาพเอกสารแนวทางและเคร่ืองมือประเมินความสามารถ                   
   ดา้นการคิดค านวณ มีเน้ือหาและตวัอยา่งเคร่ืองมือครอบคลุมทุกมาตรฐานและ
                ตวัช้ีวดั มีตวัอยา่งแบบทดสอบท่ีหลากหลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   แยกตามระดบัชั้น   โรงเรียนสามารถน าไปใชพ้ฒันา  ความสามารถดา้นการ                   
  คิดค านวณของนกัเรียนได ้

 กจิกรรมที ่3  นิเทศ ติดตามการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดค านวณ 

 งบประมาณ  3,890 บาท 
 ผลการด าเนินงาน 

   เชิงปริมาณ  
     นิเทศ ติดตามการส่งเสริมความสามารถดา้นการคิดค านวณ ๕ โรงเรียน                
  โรงเรียนละ 1คร้ัง  
                      ไดแ้ก่ 

(1) โรงเรียนบา้นเมืองบาง   อ าเภอเมืองหนองคาย 
(2) โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์   อ าเภอเมืองหนองคาย 
(3) โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ   อ าเภอท่าบ่อ 
(4) โรงเรียนบา้นหวัทราย   อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
(5) โรงเรียนบา้นปากโสม   อ าเภสังคม 
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   เชิงคุณภาพ          
  1.  โรงเรียนไดน้ าเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชเ้พื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการ                   
        คิดค านวณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
        เพื่อเตรียมการประเมิน  ความสามารถกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
       ระดบัชาติ ปีการศึกษา 2558 
               2.  ตวัอยา่งเคร่ืองมือในเอกสารและ CD สามารถน าไปใชไ้ด ้ สะดวกต่อการ 
                    น าไปใช ้แต่ตอ้งมีการปรับปรุง  ไดแ้ก่ 
     2.1   เฉลยค าตอบ  ตอ้งการใหเ้พิ่มค าอธิบายค าตอบผดิและถูกในแต่ละขอ้
           ค  าถาม  เพื่อใหค้รูผูส้อนไดศึ้กษาและอธิบายใหน้กัเรียนได ้ และ    
           ควรตรวจสอบความถูกตอ้งของเฉลย 
      2.2   เพิ่มตวัอยา่งขอ้สอบในบางตวัช้ีวดัให้เพิ่มมากข้ึน  และควรมีขอ้สอบ
                        ท่ีเป็นแบบอตันยั รวมทั้งเพิ่มขอ้สอบท่ีฝึกกระบวนการคิดวเิคราะห์
           ระดบัสูงมากข้ึน  เพื่อฝึกนกัเรียนท่ีมี ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์    

  
 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



37 

 

 

1.5  โครงการการเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
เพือ่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
        งบประมาณ   40,000  บาท 
         ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 (1)  สถานศึกษาทีไ่ด้รับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการ

ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต  1  จ  านวน  158  โรงเรียน  โดยกลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา   ไดด้ าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพฯ ตามภาระหนา้ท่ี  

สรุปไดด้งัน้ี (ตรวจสอบและทบทวน  ณ วนัท่ี   30  พฤษภาคม  2559   จ  านวน  158  โรงเรียน) 

                                                       
             SAR)                                           

                                

  

     

        

   61%

8.23 %

53.16 %

 
               สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ระดับปฐมวยั  ปีการศึกษา  2559 
 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 
2558  ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั แบ่งเป็น 5 ดา้น  11 มาตรฐาน  51  บ่งช้ี  มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2558                          
    สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 แยกเป็นรายดา้น  
มาตรฐานการศึกษา จ านวนโรงเรียน สรุปผลการประเมิน 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม ค่าเฉล่ีย ระดบั
คุณภาพ 

1.ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 0 0 6 100 50 4.32 ดีมาก 
2.ดา้นการจดัการศึกษา 0 0 6 107 43 4.26 ดีมาก 

3.ดา้นการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

0 0 33 74 49 4.21 ดีมาก 

4.ดา้นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

0 0 12 94 50 4.30 ดีมาก 

5.ดา้นมาตรการส่งเสริม 0 0 12 94 50 4.28 ดีมาก 

ภาพรวม 0 0 3 107 46 4.28 ดีมาก 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั ปี
การศึกษา 2558 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาพรวม โรงเรียน
มีผลการประเมินคุณภาพระดบัดี  ดีมาก และดีเยีย่ม จ านวน 150 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  เม่ือ
แยกเป็นระดบัคุณภาพ พบวา่ ไดคุ้ณภาพระดบัดี จ  านวน 3 โรงเรียน  ระดบัดีมาก 107 โรงเรียน และ
ระดบัดีเยีย่ม 46 โรงเรียน  และพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง 5 ดา้น  โดยภาพรวมทุกดา้นของมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัมีคุณภาพระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.28    
 เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพผูเ้รียน ค่าเฉล่ีย 4.32  
รองลงมา คือ ดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย 4.30  ดา้นมาตรการส่งเสริม ค่าเฉล่ีย 4.28 และ
ดา้นการจดัการศึกษา ค่าเฉล่ีย 4.26 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดบัปฐมวยั รายมาตรฐานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพระดบัดี ดีมาก และดีเยีย่ม  มีผล
ปรากฏตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2558                           
     สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีคุณภาพระดบัดีมาก 
     และดีเยีย่ม  
มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ร้อยละ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม รวม 
มาตรฐานที ่1 เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 3 99 54 156 100 
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และ
จิตใจ 

13 100 43 156 100 

มาตรฐานที ่3 เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม 12 88 56 156 100 
มาตรฐานที ่4 เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา 18 89 49 156 100 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

20 89 47 156 100 

มาตรฐานที ่6 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ี อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด                  
ประสิทธิผล 

8 82 66 156 100 

มาตรฐานที ่7 แนวการจดัการศึกษา 20 85 51 156 100 
มาตรฐานที ่8 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพ 
                  ภายในของสถานศึกษาตามก าหนด 

10 144 2 156 100 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา/
ผูป้กครองชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ี 

33 74 49 156 100 

มาตรฐานที ่10 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุ 
เป้าหมายตามปรัชญา วสิัยทศัน์และ 
จุดเนน้ของการศึกษาปฐมวยั 

12 94 50 156 100 

มาตรฐานที ่11 การพฒันาสถานศึกษาตาม
นโยบาย และแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 
ยกระดบัคุณภาพ 

12 94 50 156 100 

ภาพรวม 3 107 46 156 100 
  

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ จ  านวนโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 
ระดบัดี ดีมาก และดีเยีย่ม พบวา่ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน รายมาตรฐาน ในระดบัดี 
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ดีมาก และดีเยีย่มทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  เม่ือพิจารณามาตรฐานท่ีโรงเรียนมีผลการประเมิน
คุณภาพรายมาตรฐานมากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 8  จ  านวน 144  โรงเรียน มีคุณภาพระดบัดี  
รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 2 จ านวน 100  มีคุณภาพระดบัดี  และมาตรฐานท่ี 1  จ านวน 99 โรงเรียน 
มีคุณภาพระดบัดีมาก 
 

ตารางท่ี 3  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ปีการศึกษา 2558  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ระดับ
คุณภาพ 

แปลคุณภาพ
มาตรฐาน 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 
4.53 

 
5 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

4.50 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
รักเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.99 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติสมเหตุผล 

3.92 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่5 ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร 3.99 5 ดีมาก 
มาตรฐานที ่6 ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4.23 4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

 
4.53 

 
5 

 
ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่8 ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 

4.57 5 ดีเยีย่ม 

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน 
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

4.34 4 ดีมาก 
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มาตรฐานที ่10  สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

4.15 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

4.23 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4.30 5 ดีมาก 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
4.17 

 
4 

 
ดีมาก 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที ่14 การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
วสิัยทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

 
4.29 

 
4 

 
ดีมาก 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที ่15 การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและส่งเสริมสถานศึกษาใหย้กระดบั
คุณภาพสูงข้ึน 

 
4.29 

 
4 

 
ดีมาก 

รวมคะแนน 85.23   
ค่าเฉลีย่ 4.26   

แปลคุณภาพในภาพรวม ดีมาก   

      
 (2)  สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                                  
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555- 2558     
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาท่ีไดรั้บการรับรองเป็นทางการ 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31  กรกฎาคม 2559) รายตวับ่งช้ี    
  1. จ านวนสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ปีการศึกษา 2554 – 2558 ทั้งหมด  154  แห่ง  (ไม่ไดรั้บการประเมินระดบัปฐมวยั และไม่มี
นกัเรียนระดบัปฐมวยั จ านวน 4 โรงเรียน)   ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. จ านวน  151 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 98.05 ไม่ไดรั้บการรับรอง 3 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ   1.95 
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  2. จ านวนสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ปีการศึกษา 2554 – 2558 ทั้งหมด  158  แห่ง ไดรั้บการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. จ านวน  126 
แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 79.75  ไม่ไดรั้บการรับรอง 32  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  20.26 

 (3)  สถานศึกษาทีไ่ม่ผ่านการรับรองคุณภาพ รอบสาม  มีแผนการพฒันาการศึกษาโดยให้
ผูป้กครอง  ชุมชน และองคก์ารอ่ืน ๆ เขา้มามีส่วนร่วม การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน ระดบั  ดีมากข้ึนไป โดยไดรั้บการประเมินซ ้ า อยูร่ะหวา่งรอการ
รับรองผลจาก สมศ.  จ  านวน 6 โรงเรียน ประกอบดว้ย  
 1. โรงเรียนบา้นสร้างพอก    อ.เมืองหนองคาย 
 2. โรงเรียนบา้นสวยหลง    อ.เมืองหนองคาย  
 3. โรงเรียนบา้นกองนาง   อ.ท่าบ่อ 
 4. โรงเรียนบา้นเด่ือ   อ.ท่าบ่อ 
 5. โรงเรียนบา้นโพนทอง   อ.โพธ์ิตาก 
 6. โรงเรียนบา้นน ้าสวยมิตรภาพท่ี 19  อ.สระใคร 
              สถานทีด่ าเนินการ  

1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
2. กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งหมด 15 กลุ่มเครือข่าย  
3.  โรงเรียนท่ีเขา้รับการประเมินซ ้ า จ  านวน  6  โรงเรียน 

 
1.6  โครงการพฒันาการอ่าน คิดวเิคราะห์ เขียนและส่ือสารได้ 

       งบประมาณ 70,000  บาท   

        ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  

             1.  พฒันาครูผูส้อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                              

      เร่ืองการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน จ านวน 316  คน 

             2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนไดรั้บการฝึกทกัษะ

      ดา้นการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน                                                                                                                      

 3.  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติดา้นส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จ านวน 60 คน 

       กิจกรรมท่ี 1   ประชุมครูผูส้อนภาษาไทยในหวัขอ้ “นกัป้ันดาวรุ่ง มุ่งควา้ดาว”  
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      กิจกรรมท่ี 2  นิเทศ ก ากบั ติดตาม การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                     

               และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กิจกรรม “นกัป้ันดาวรุ่ง มุ่งควา้ดาว” 

 เชิงคุณภาพ                                                                                                                                              

 1.  ครูผูส้อนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีความรู้ความ 

      เขา้ใจในการจดักิจกรรมอ่าน คิด วเิคราะห์ และเขียน                                                                                                     

 2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   มีคุณภาพในอ่าน                        

      คิด วเิคราะห์ และเขียน อยูใ่นระดบัดี 

              3.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 และ 6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT,  O-NET สูงข้ึน  

   

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

1.7  โครงการนิเทศส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดโรงเรียน 

      งบประมาณ 10,000  บาท   

       ผลการด าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ  

1. พฒันาห้องสมุดโรงเรียนใหมี้ชีวติ จ านวน 158 โรงเรียน 

2. ประชุมกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐาน 75 คน 

 เชิงคุณภาพ 
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1. ทุกโรงเรียนใชห้้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นกัเรียนและบูรณาการกบักิจกรรม

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

  2. ส านกังานเขตพื้นท่ีมีหอ้งสมุดตน้แบบ  

  3.. ส านกังานเขตพื้นท่ีมีตน้แบบโรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนรักการอ่าน  

ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม  

 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมครูบรรณารักษห์อ้งสมุดโรงเรียน 

 กิจกรรมท่ี 2  นิเทศติดตามผลหอ้งสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 กิจกรรมท่ี 3  ประชุมคณะกรรมการประเมินห้องสมุด 

 กิจกรรมท่ี 4  ประเมินหอ้งสมุดตน้แบบ  

กิจกรรมท่ี 5  ประเมินโรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวชิาการ 

       งบประมาณ  64,500  บาท   

        ผลการด าเนินงาน 

        เชิงปริมาณ  

        1.  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู ท่ีมีผลงานดา้นวชิาการ จ านวน ๓๐๐ คน       

        2.  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติห้องสมุดโรงเรียน จ านวน  15  โรงเรียน 

        3.  ยกยอ่งเชิดชูเกียรติดา้นส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จ านวน 60  คน 
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        เชิงคุณภาพ 

1.  โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู ท่ีมีผลงานดา้นวชิาการไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ                    

2.  หอ้งสมุดตน้แบบไดรั้บยกยอ่งเชิดชูเกียรติ                                                                              

3.  โรงเรียน ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนรักการอ่านไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

          ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และคณะครู ท่ีไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติมีความภาคภูมิใจ  

และส่งผลใหมี้ความตั้งใจในการท างานมากยิง่ข้ึน 
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1.9  โครงการ การสร้างเครือข่ายพฒันาวชิาการด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ                           
       กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
      งบประมาณจ านวน   75,000 บาท 
      ผลการด าเนินงาน  

1.  เชิงปริมาณ   
1.1.โรงเรียนตน้แบบ ในสังกดั จ  านวน  15  โรงเรียน  และไดก้ารพฒันาความสามารถ

ดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและยกระดบั
ประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment) 
     1.2.  ครูวทิยาศาสตร์ จ านวน 50 คน ท่ีไม่จบเอกวทิยาศาสตร์ ไดรั้บการพฒันาดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

1.3 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เตม็ตามศกัยภาพ 
 2.  เชิงคุณภาพ  

2.1.โรงเรียนตน้แบบ ในสังกดั ไดรั้บการพฒันาความสามารถดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์และการประยกุตใ์ชใ้น   ชีวติประจ าวนัและยกระดบัประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ 
(Program for International Student Assessment) 
    2.2  ครู ไดรั้บการพฒันาดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดา้นทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2.3 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เตม็ตามศกัยภาพ 
               ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม  

          กจิกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ 
    1.  ค่ายทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

2.  ค่ายกิจกรรม  Science Show 
                        ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1  พฤศจิกายน  2559 ถึงวนัท่ี 30  กนัยายน 2560 
ณ  หอ้งประชุมโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 15 กลุ่ม ผู้ร่วมกจิกรรม  คณะวทิยากรและ 
คณะท างาน นกัเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 155  คน      
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                                            นักเรียนเข้าค่ายทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.10  โครงการ  พฒันาเครือข่ายชุมนุมนักวดัและประเมินผล                                                                                                           
งบประมาณ   35,000  บาท                                                                                                                                                                                  
ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                    
1.  เชิงปริมาณ   
     1.1. ครูท่ีเป็นสมาชิกชุมนุมนกัวดัผลและประเมินผล จ  านวน 20 คน ไดรั้บการพฒันาการ                        
            สร้างเคร่ืองมือภาคปฏิบติั 
     1.2  ครูท่ีเป็นท่ีเป็นสมาชิกชุมนุมนกัวดัผลและประเมินผลขยายผลการประเมินผลระดบัชั้นเรียน                                        
            ใหค้รูทุกคน 

   2.  เชิงคุณภาพ  
    2.1 ครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดรั้บการพฒันา   
          ดา้นการสร้างเคร่ืองมือวดัผลภาคปฏิบติั ( performance Assessment )  
     2.2 ครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีความมัน่ใจ                      
           ในการสร้างเคร่ืองมือวดัผลภาคปฏิบติั ( performance Assessment )  สู่การปฏิบติัชั้นเรียน 
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         ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
          กจิกรรม สร้างเคร่ืองมือวดัผลภาคปฏิบติั ( performance Assessment )      
ด าเนินการระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม  2558  ถึงเดือน 30 กนัยายน  2559                                                                 
ทีห่อ้งประชุมโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 15 กลุ่ม ผูร่้วมกิจกรรมคณะวทิยากรและ
คณะท างาน  จ  านวน 155 คน                                                                                                              

 
 
1.11  การด าเนินการทดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่ประกนัคุณภาพผู้เรียน                  
        ปีการศึกษา   2558 

          งบประมาณ  88,000 บาท  
       ผลการด าเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ   

1.1  ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทุกคน วชิาการกลุ่มเครือข่ายละ 2 จ านวน 30  คน    
       และคณะท างานร่วม 80  คน มีแนวการด าเนินงานในการใชข้อ้สอบ Pre-O-NET    
1.2  นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ทุกคน ( 2,327 คน ) และระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
       ปีท่ี 3 ทุกคน (598 คน) ไดเ้ตรียมความพร้อมในการจดัท าแบบทดสอบรูปแบบต่างๆ   
       ก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) 

      1.3  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 และโรงเรียนในสังกดั  

           วางแผนในการพฒันาผูเ้รียนเพื่อใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ย                      

            ร้อยละ 5 
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      2.  เชิงคุณภาพ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการจดัระบบการ
บริหารจดัการใหรั้ดกุม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการจดัท าแผนการประเมินโดยใชข้อ้สอบ
กลาง จดัท าแผนการประเมินคุณภาพผูเ้รียน โดยใชข้อ้สอบ Pre O-NET   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ
ปฏิบติังานประเมินของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามบริบทของเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อใหส้ามารถ                    
ปฏิบติัไดจ้ริงเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงานตามกจิกรรม  
กจิกรรมที ่1 การทดสอบ Pre O-NET   

                     1.1  จดัท าแผนการใชข้อ้สอบ Pre O-NET และขอ้สอบกลาง จากส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

                      1.2 ประชุมช้ีแจงครูวชิาการหรือครูท่ีท าหนา้ท่ีวดัผลและประเมินผลเพื่อวางแผน 

ปฏิบติังานและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน Pre NT , Pre O-NET และ                  

การสอบโดยใชข้อ้สอบกลาง จ านวน 190 คน 

                     1.3 ประชุมคณะท างานจดัท าแบบทดสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  จ  านวน 20 คน 

เวลา 1 วนั ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

       ผูร่้วมกิจกรรมประชุมคณะวทิยากรและคณะท างาน ประชุมวางแผนเตรียม ครูวชิาการ       

   กจิกรรมที ่2 การสร้างและทดสอบ Pre-NT 

                2.1  ประชุมคณะท างานจดัท าแบบทดสอบ Pre – NT จ านวน 30 คน  เวลา 2 วนั   

                2.2  จดัท าส าเนาแบบทดสอบ pre-NT ลงในแผน่ซีดี มอบใหทุ้กโรงเรียนจ านวน 157 

โรงเรียน  ประชุมคณะวทิยากรและคณะท างาน หอ้งประชุมหินหมากเป้ง  

   กิจกรรมท่ี 3 การสร้างเคร่ืองมือประเมินผล โดยประชุมคณะกรรมการสร้างเคร่ืองมือ 

ประเมินผล  ป.1- ม.3 จ านวน 115 คน เวลา 2 วนั ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง ส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 กิจกรรมท่ี 4 การทดสอบโดยใชข้อ้สอบกลาง  และขอ้สอบ LAS   ระหวา่ง เดือนมีนาคม 

2559  โรงเรียนทุกโรงในสังกดั 
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1.12 ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 65 ปีการศึกษา 2558 
งบประมาณ 291,930 บาท                                                                                                                        
ผลการด าเนินงาน                                                                                                      
เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการพฒันาการจดัการเรียน 
การสอนครบทุกกลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. นกัเรียน ร้อยละ 80 ไดแ้สดงศกัยภาพออก ในดา้นสุนทรียภาพและความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์

3. นกัเรียน ร้อยละ 80 ไดแ้สดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางดา้นกีฬา ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และส่ิงประดิษฐ ์

4. ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ร้อยละ 80 ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการ 
จดัการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหไ้ดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ 
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ครบทุกกลุ่มสาระ 
 2. นกัเรียนไดรั้บโอกาสในการแสดงศกัยภาพ สุนทรียภาพและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3. นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมความสามารถท่ีเป็นเลิศทางดา้นกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  
และส่ิงประดิษฐทุ์กโรงเรียน                                                                                                                                   

4. ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานเผยแพร่แก่ 
สาธารณชน 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดด้ าเนินการจดั 
กิจกรรมศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 65 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
ระหวา่งวนัท่ี 5 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผลการแข่งขนัไดต้วัแทนกิจกรรมต่างๆ เพื่อไป 
แข่งขนั ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 139 กิจกรรม ผลการแข่งขนั  
ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีจงัหวดัสุรินทร์ พบวา่  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดเ้ป็นตวัแทนระดบัภาคไป 
แข่งขนัระดบัชาติ จ  านวน 2 รายการ คือ  
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  (1) หมวดหมู่เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลย ีกิจกรรม การแข่งขนัการ 
ประดิษฐข์องใชจ้ากเศษวสัดุเหลือใช ้ประเภทนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1--ป.6  
โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา ไดค้ะแนน 89.9 รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 เหรียญทอง  
   2) หมวดหมู่ เรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลย ีกิจกรรม การแข่งขนั                 
การประดิษฐง์านใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
ป.1 - ป.6 โรงเรียนโกมลวทิยาคาร ไดค้ะแนน 96.6  อนัดบั รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2  เหรียญทอง    
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1.13  การวจิยัปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะการใชแ้ละผลิตส่ือการสอนของครูยคุใหม่ สนบัสนุน   
         โครงการ DL Thailand 
ผลการด าเนินงาน 
              เชิงปริมาณ 

1. ครูผูส้อนสามารถผลิตและใชง้านส่ือวดีิโอดว้ย youtube ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการสอนได ้ 
ทุกกลุ่มสาระ 

2. ครูผูส้อน 50 คน สามารถสร้างเวบ็ไซดด์ว้ย Google Site เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอนได ้
3.  ผูบ้ริหารและครูผูส้อน จ านวน 50 คน สามารถบริหารจดัการขอ้มูลร่วมกนั โดยการ 

สร้างแบบสอบถามและขอ้สอบออนไลน์  
4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการจดัการศึกษามีเวบ็ไซด ์1 เวบ็ไซต ์เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนในการ 

จดัการความรู้ 

              เชิงคุณภาพ 
 1. ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตส่ือวิดีโอดว้ย youtube ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการ 
สอน 

2. ครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจสร้างเวบ็ไซดด์ว้ย Google Site เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอน 
3.  ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขอ้มูลร่วมกนั โดยการสร้าง 

แบบสอบถามและขอ้สอบออนไลน์  
             4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการจดัการศึกษามีเวบ็ไซด ์ซ่ึงมีขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ               
เพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนในการจดัการความรู้      
 กิจกรรมท่ี 1 การผลิตและใชง้านส่ือวดีิโอดว้ย youtube ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการ 
สอน ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 1 วนั ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง มีผูเ้ขา้ร่วม 
ประชุม จ านวน 50 คน ผูร่้วมประชุมทุกคนไดส้ร้างส่ือเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวดีิโอดว้ย  
youtube ครบทุกกลุ่มสาระและมีการออกนิเทศติดตาม ช้ีแนะ จ านวน 3 คร้ัง 
           กิจกรรมท่ี 2 การสร้างเวบ็ไซดเ์พื่อจดัการเรียนการสอนดว้ย Google Site  
ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2559 จ านวน 1 วนั ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
จ านวน 50 คน ผูร่้วมประชุมทุกคนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างเวบ็ไซด์เพื่อจดัการเรียนการสอน 
ดว้ย Google Site และมีการออกนิเทศติดตาม ช้ีแนะ จ านวน 3 คร้ัง 
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  กิจกรรมท่ี 3 การบริหารจดัการขอ้มูลร่วมกนั โดยการสร้างแบบสอบถามและ 
ขอ้สอบออนไลน์โดยใช ้Google Drive, Form, Spreadsheets, Flubaroo (Add on) ด าเนินการใน 
เดือนกรกฎาคม 2559 จ  านวน 1 วนั ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมคือ ผูบ้ริหาร 
และครูผูส้อน จ านวน 50 คน  ผูร่้วมประชุมทุกคนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถามและ 
ขอ้สอบออนไลน์โดยใช ้Google Drive, Form, Spreadsheets, Flubaroo (Add on) เพื่อน าไปใชใ้น 
การจดัการเรียนการสอน และมีการออกนิเทศติดตาม ช้ีแนะ จ านวน 3 คร้ัง 
          กิจกรรมท่ี 4 การวจิยัและพฒันาเวบ็ไซดใ์นการขบัเคล่ือนการใชก้ารจดัการ 
ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร การด าเนินการติดต่อประสานงานกบัผูป้ระกอบธุรกิจแลว้ 
ด าเนินการจดัสร้างเวบ็ไซด ์ท าใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการจดัการศึกษามีเวบ็ไซด ์1 เวบ็ไซต ์
 มีขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อใชใ้นการขบัเคล่ือนในการจดัการความรู้ เวบ็ไซด ์คือ  
http://www.kmnki1.thai.ac 
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โครงการ 2  การเพิม่โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพืน้ฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผู้เรียน             
ให้ได้รับโอกาสในการพฒันาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
2.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการดว้ยรักและห่วงใย 
         งบประมาณ   120,000  บาท 
          ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนในโครงการ จ านวน  4 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนเชือกหมว้ยวทิยา                          
อ.เมืองหนองคาย  โรงเรียนบา้นวา่น  อ าเภอท่าบ่อ   บา้นห้วยไซงวั อ าเภอสังคม และอาโอยาม่า 2  
อ าเภอโพธ์ิตาก ไดด้ าเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนัใหน้กัเรียนไดห้ลากหลาย            
เช่น  การเล้ียงไก่   การเล้ียงปลา  การปลูกพืชผกัสวนครัว เป็นตน้                                                       
       เชิงคุณภาพ 
       1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ        
วฒันธรรม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                              
        2.  ครู และนกัเรียน สามารถน าแนวทางการด าเนินงานไปบูรณาการในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2.2  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
        งบประมาณจ านวน  20,000  บาท 

          ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ : ในปีการศึกษา 2559 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกดัเขา้ร่วมโครงสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข จ านวน 4 แห่ง  ไดแ้ก่  โรงเรียนเซนตป์อลหนองคาย  อ าเภอเมืองหนองคาย 
โรงเรียนโรซารีโอ  อ าเภอเมืองหนองคาย  โรงเรียนบา้นเมืองบาง  อ าเภอเมืองหนองคาย
และโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค ์ อ าเภอเมืองหนองคาย   

          เชิงคุณภาพ : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการออกประเมินผลงานเชิงประจกัษ ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ของโรงเรียนในสังกดัท่ีส่งผลงาน
เขา้ร่วมโครงการจ านวน 4 แห่ง ปรากฏวา่ โรงเรียนทั้งส่ีแห่ง มีผลงานอยูใ่นระดบัดีเด่น 
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2.3  โครงการการด าเนินโครงการทุนการศึกษา  
      งบประมาณ 20,000.-บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) 

                   ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี แต่ยากจน มีความประพฤติดี  มีความจงรักภกัดี 
ต่อสถาบนัชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์ ไดรั้บทุนการศึกษาต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษา             
ตอนปลาย สายสามญัหรือสายอาชีพ จนจบปริญญาตรี ในจงัหวดัหนองคาย จ านวน 2 คน                       
(ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
                     เชิงคุณภาพ  นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ตามความตอ้งการและความ 
ถนดัของตวัเองท าใหมี้คุณภาพชีวติดีข้ึน เม่ือเรียนจบจะไดมี้อาชีพเล้ียงตวัเอง และครอบครัว  
                     กจิกรรมที ่1ตวัแทนคณะกรรมการระดบัจงัหวดัหนองคาย ออกประเมินขอ้มูลเชิง 
ประจกัษข์องผูรั้บทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ของนกัเรียนในสังกดั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา        
เขต  21  เพื่อน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการคดัเลือกนกัเรียนทุนฯ ระดบัจงัหวดัหนองคาย   
ระหวา่ง  วนัท่ี 28 – 29   มีนาคม 2559  เพื่อประเมินนกัเรียนทั้งหมด 10 ราย 
          กจิกรรมที ่2 ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกนกัเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
วนัท่ี 5 เมษายน  2559 ณ ห้องประชุม poc ชั้น 2  ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย เพื่อพิจารณาคดัเลือก 
นกัเรียนเขา้รับพระราชทานทุนการศึกษา ของจงัหวดัหนองคาย ชาย 1  คน หญิง 1  คน 
          กจิกรรมที ่3 ประชุมคณะกรรมการทุนมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ ประจ าจงัหวดั 
หนองคาย เพื่อคดัเลือกนกัเรียนทุนร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ ไปทศันศึกษาตามโครงการจดัโครงการ 
ส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมไทยคร้ังท่ี 8 ประจ าปี 2559  โดยการคดัเลือกเยาวชนผูรั้บทุนมูลนิธิฯ   
ทุกจงัหวดั ๆ ละ  1  คน เพื่อไปทศันศึกษาสถานท่ีส าคญัในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  ระหวา่งวนัท่ี  
12 – 16 ตุลาคม  2559 
                      กจิกรรมที ่4 สรุปผลการคดัเลือกนกัเรียนและรายงานผลการคดัเลือกนกัเรียนเขา้รับ 
ทุนการศึกษา 
                      กจิกรรมที ่5 ติดตามและรายงานผลการเรียนของนกัเรียนทุนร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  
จ านวน 14 ราย และทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จ านวน 6 ราย 
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2.4  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        กจิกรรมที ่1  พฒันาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
       ผลการด าเนินงาน 
          เชิงปริมาณ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดพ้ฒันาระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนในสังกดั  จ  านวน 158 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน                             
จ านวน 21 โรงเรียน 
              เชิงคุณภาพ ส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยมีกระบวนการ วธีิการ  
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเนน้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน  
ผูบ้ริหารและครู  
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2.5  ส่งเสริมการจดัการศึกษาเนน้เด็กตกหล่น ออกกลางคนั และจบ ม.6 ไม่ไดเ้รียนต่อ 
        งบประมาณ 15,000.-บาท  
         ผลการด าเนินงาน 
          เชิงปริมาณ 
          1.  ประชากรวยัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท่ีมีอายถึุงเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัครบทุกคน 
          2.  นกัเรียนจบการศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 100  จบชั้นมธัยมศึกษา             
               ปีท่ี 3  คิดเป็นร้อยละ 94.61  และจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 100 
          3.  นกัเรียนจบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญัและ       
               สายอาชีพ) คิดเป็นร้อยละ 96 
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         เชิงคุณภาพ   
                        ประชากรวยัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ของโรงเรียนในสังกดัไดรั้บการศึกษาตั้งแต่ระก่อนประถมศึกษาจนถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยา่งเตม็ศกัยภาพตามความถนดัและความตอ้งการ เด็กและเยาวชนไดรั้บการพฒันาให้
เป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

 
ประชุมคณะกรรรมการรับนกัเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประชุมคณะกรรมการติดตามเด็กออกกลางคนั ประจ าปีการศึกษา 2559 และออกติดตาม
นกัเรียนท่ีออกกลางเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเด็กออกกลางคนัของโรงเรียนในสังกดั 
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2.6  โครงการเสริมสร้างค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
งบประมาณ จ านวน  30,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 

1. สถานศึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือก เป็นสถานศึกษาตน้แบบดา้นค่านิยม 12 ประการ                    
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 16 โรงเรียน 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน ในสังกดัไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใน
การด าเนินชีวติ และการด าเนินงานตามค่านิยม 12 ประการ 
เชิงปริมาณ    
 โรงเรียนในสังกดั จ  านวน 16 โรงเรียน เป็นสถานศึกษาตน้แบบดา้นค่านิยม 12 ประการ   
ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ดงัน้ี  
ท่ี โรงเรียน รางวลัท่ีไดรั้บ 
 1 ธนากรสงเคราะห์ โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
2 หมากก่องฝายแตก โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
3 เหล่าฝ้ายผดุงวทิย ์ โรงเรียนรักการอ่าน  โรงเรียนสุจริต 
4 บา้นพร้าวเหนือ โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
5 ดาวเรืองสมสะอาด โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
6 โคกค าทุ่งสวา่งวทิยา โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
7 อนุบาลดารณีท่าบ่อ โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
8 บา้นนอ้ย โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
9 ชุมชนบา้นถ่อน โรงเรียนรักการอ่าน  โรงเรียนหอ้งสมุดตน้แบบ

โรงเรียนสุจริต 
10 ร่วมมิตรวทิยา โรงเรียนถีพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
11 ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี 75 โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
12 หนองปลาปากจ าปาทอง โรงเรียนวถีิพุทธ,โรงเรียนสุจริต 
13 บา้นหมอ้เหนือ (หลวงปู่ เหรียญอุปถมัภ)์ โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า                     

โรงเรียนสุจริต 
14 อาโอยาม่า 2 โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
15 อนุบาลสังคม โรงเรียนวถีิพุทธวถีิ  พุทธชั้นน า  โรงเรียนสุจริต 
16 บา้นม่วง โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
17 น ้าสวยมิตรภาพท่ี 19 โรงเรียนวถีิพุทธ  โรงเรียนสุจริต 
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เชิงคุณภาพ    

 โรงเรียนในสังกดัทุกโรงเรียนไดน้ าหลกัค่านิยม 12 ประการไปบูรณการจดัการเรียนการ
สอน ทุกช่วงชั้น ช่วงวยั และทุกกลุ่มการเรียนรู้ 
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2.7  โครงการการพฒันากิจกรรมสภานกัเรียนของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

       ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

        งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท 

        ผลการด าเนินงาน 

        เชิงปริมาณ    

       1.  ประธานนกัเรียนหรือตวัแทนกรรมการนกัเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 158 คน 

       2.  ครูท่ีรับผดิชอบงานสภานกัเรียน เครือข่ายละ 2 คน จ านวน 15 เครือข่าย รวม 30 คน 

       3.  เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบและผูเ้ก่ียวขอ้ง จ านวน 10  คน 

         เชิงคุณภาพ    

        1.  ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถน าไปถ่ายทอดใหแ้ก่นกัเรียนอยา่งมีคุณภาพ 

        2.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีคณะกรรมการสภานกัเรียน 

 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

       3.  โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                               

 ไดรั้บการพฒันากิจกรรมสภานกัเรียนและมีสภานกัเรียนท่ีเขม้แขง็ 
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2.8 โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
        งบประมาณ  20,000 บาท 
        ผลการด าเนินงาน 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดจ้ดัท าโครงการ

ธนาคารขยะในสถานศึกษา เพื่อใหน้กัเรียนมีจิตส านึกในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทาง และรักษา
ส่ิงแวดลอ้มภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ โดยส่งเสริมใหโ้รงเรียนด าเนินการเพื่อลดปริมาณ
ขยะและใหค้วามรู้แก่นกัเรียน รู้จกัใชข้ยะเหลือใชใ้ห้เป็นประโยชน์ สร้างมูลค่าและน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้ ซ่ึงไดบู้รณาการเขา้กบัการรณรงคกิ์จกรรมการบริหารจดัการขยะโรงเรียนสู่ชุมชนมีการ
อบรมช้ีแจงใหผู้บ้ริหารโรงเรียนรับทราบและน าไปปฏิบติัในท่ีประชุมผูบ้ริหารประจ าเดือน
กรกฎาคม 2559 และโรงเรียนทุกโรงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เปิดภาคเรียนท่ี 1/2559 เป็นตน้มา 
 เชิงปริมาณ  โรงเรียนมีกองทุนสนบัสนุนการศึกษาของนกัเรียนท่ีเกิดจากผลก าไร
จากธนาคารขยะ และปริมาณขยะของเสียอนัตรายในโรงเรียนลดลง 
  เชิงคุณภาพ  นกัเรียนมีจิตส านึกในการคดัแยกขยะ รักษาส่ิงแวดลอ้มภายใน
โรงเรียน,บา้น,ชุมชน และโรงเรียนมีระบบบริหารจดัการขยะถูกสุขลกัษณะอนามยัตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยนกัเรียนในโรงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และย ัง่ยนืเป็น
รูปธรรม 
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2.9  โครงการส่งเสริมพฒันาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีของนกัเรียนเพื่ออนาคต 
         งบประมาณ  20,000 บาท 
                      ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกดัเขา้ร่วมอบรมพฒันาและน าผลท่ีไดไ้ปจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ

ในโรงเรียนตามมาตรฐานของโครงการนกัเรียนไทยสุขภาพดี ไดแ้ก่ ดา้นบริหารจดัการ  โภชนาการ  
อาหารปลอดภยั  การออกก าลงักาย   กีฬา  นนัทนาการและทนัตสุขภาพ เป็นตน้                                                                                                                              

                     เชิงคุณภาพ  นกัเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียน มีน ้าหนกัและส่วนสูง ตามเกณฑอ์ายแุละช่วงวยั
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐานของ กรมพลศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกดัไดรั้บ
คดัเลือกเป็นโรงเรียนตน้แบบนกัเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นท่ี 4 ระดบัประเทศ ของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนบา้นหมอ้เหนือ (หลวงปู่ เหรียญอุปถมัภ์) 
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2.10  โครงการวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และวนัวนัวชิราวธุ ประจ าปี 2559 
งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ    

1. ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 21  สังกดัเทศบาล และสังกดัอาชีวศึกษา 
 2. ลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และลูกเสือชาวบา้น
จ านวน 1,500 คน 
เชิงคุณภาพ    

1. ลูกเสือ มีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคญัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 

2. ลูกเสือ มีทกัษะชีวติในการด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีวนิยั น ้าใจ เสียสละ 
สามคัคี และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

3. ลูกเสือ เนตรนารี ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และลูกเสือชาวบา้น ได้
แสดงออกถึงความจงรักภกัดี แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั พระผูพ้ระราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัองคพ์ระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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2.11 จดัการแข่งขนักีฬานกัเรียนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
         งบประมาณ  200,000 บาท 

             ผลการด าเนินงาน 
             เชิงปริมาณ                                                                                                                               
 1.  นกัเรียนทุกคนมีโอกาสไดร่้วมแข่งขนักีฬาตามศกัยภาพของตนเองเพื่อสร้าง   
สัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งสถานศึกษาดว้ยกนั 
 2. นกัเรียนมีโอกาสไดเ้ป็นตวัแทนไปแข่งขนัในระดบัอ่ืนต่อไป เพื่อพฒันาศกัยภาพ      
ทกัษะในการเล่นกีฬาท่ีตนเองชอบ 
 เชิงคุณภาพ           
              1.  นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม 
 2. นกัเรียนไดพ้ฒันารูปแบบ ทกัษะการเล่นกีฬาแต่ละประเภทอยา่งถูกวธีิ 
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โครงการ  3  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กจิกรรมที ่ 1  การคดัเลือกขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง   
         ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา
         และรองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
งบประมาณ  30,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการคดัเลือกให้ด ารง
ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ จ านวน  1  ราย 
  เชิงคุณภาพ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถ
สรรหา  ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ ทดแทนต าแหน่งวา่ง 
  

กจิกรรมที ่ 2  การคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูและบุคลากร 
          ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช่้วย  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
งบประมาณ  30,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  มีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งครูผูช่้วย  จากการสอบกรณี
พิเศษ  จ  านวน 10 ราย  9 กลุ่มวชิาเอก    
  เชิงคุณภาพ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถ
สรรหา  บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผูช่้วย  ทดแทนอตัราวา่ง ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของสถานศึกษา 
 

กจิกรรมที ่ 3  การคดัเลือกบุคคลเพื่อปฏิบติังานธุรการโรงเรียน  ตามโครงการคืนครูใหน้กัเรียน 
งบประมาณ  30,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  มีผูผ้า่นการคดัเลือกในต าแหน่งธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้
นกัเรียน  และข้ึนบญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกไว ้1 ปี จ  านวน 138  ราย 
  เชิงคุณภาพ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สามารถ
สรรหาธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นกัเรียน  ทดแทนอตัราวา่ง และท าใหค้รูสามารถ
จดัการเรียนการสอนไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
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กจิกรรมที ่ 4  พฒันาหลกัเกณฑก์ารยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ  20,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ  มีหลกัเกณฑก์ารยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูสายผูส้อน  และต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีไดรั้บการปรับปรุงพฒันาเรียบร้อยแลว้ 
  เชิงคุณภาพ  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถยืน่ค าร้องขอยา้ย  
ตามองคป์ระกอบการพิจารณายา้ยท่ีปรับปรุง  ตามกรอบระเวลา ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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3.2  โครงการการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบติังานและการเสริมสร้าง

ขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร” (Human Potential Development for Increasing Effective Work and 

Morale)                              

กจิกรรมที ่1  การพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบติังานและการเสริมสร้าง 

        ขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร  

งบประมาณ 333,200 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ด าเนินการจดัประชุม                     
เชิงปฏิบติัการระหวา่งวนัท่ี 23-26 ตุลาคม 2559 ณ เข่ือนภูมิพล อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก                  
จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งส้ิน 98 คน  โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อพฒันางานในหนา้ท่ี            
ท่ีรับผดิชอบ  กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ และสรุปอภิปรายผล 
   เชิงปริมาณ                                                                                                                                 
   ขา้ราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจ า และลูกจา้งในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดรั้บพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 
Motivation) และการบริการท่ีดี (Service Mind)   

เชิงคุณภาพ  
1.  ขา้ราชการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ท่ีเขา้ร่วม

โครงการ ร้อยละ ๘๐ มีสมรรถนะหลกัดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) และการ
บริการท่ีดี (Service Mind) ตามเกณฑท่ี์ก าหนดและสามารถดึงศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 2.  ขา้ราชการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ท่ีเขา้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจและมีขวญั ก าลงัในในการปฏิบติังาน 
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3.3  พฒันาขา้ราชการและลูกจา้งประจ าใกลเ้กษียณอายรุาชการ (แสดงมุทิตาจิต) สังกดัส านกังาน  
       เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559   
       งบประมาณ   346,800  บาท 
      ผลการด าเนินงาน 
    ด าเนินกิจกรรมพฒันาขา้ราชการและลูกจา้งประจ าใกลเ้กษียณอายรุาชการ (แสดงมุทิตา
จิต)  สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
วนัท่ี 28 กนัยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล ์โรงแรมรอยลั นาคารา หนองคาย            
        เชิงปริมาณ                                                                                                                                                   
 เพื่อพฒันาขา้ราชการและลูกจา้งประจ าใกลเ้กษียณอายรุาชการ (แสดงมุทิตาจิต) 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559   
จ านวน  115  คน 
          เชิงคุณภาพ                                                                                                                                              
            เพื่อใหบุ้คลากร ผูใ้กลเ้กษียณอายรุาชการ ไดเ้ป็นปูชนียบุคคลมีคุณภาพชีวติท่ีดีงาม มีขวญั
และก าลงัใจ ในการสืบสานคุณงามความดี และแสดงถึงความกตญัญูรู้คุณต่อผูใ้กลเ้กษียณอายรุาชการ                             
เพื่อสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดีงามใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 
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3.4  ช่ือโครงการ  การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยดึภารกิจและพื้นท่ีปฏิบติังานเป็น
ฐาน ดว้ยระบบออนไลน์ (Teachers and Education Enhancement Based on mission Functional 
Areas as Major : TEPE Online) 
      งบประมาณ  50,000 บาท 
      ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
  1. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีศูนยพ์ฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดว้ยระบบ TEPE Online จงัหวดัหนองคาย ใหบ้ริการการเขา้ระบบพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 1,592 คน 
  2. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาดว้ยระบบ TEPE Online 
จ านวนทั้งส้ิน 999 คน ซ่ึงเป็นหลกัสูตร “การพฒันางานในหนา้ท่ี” จ านวน 999 คน  
        เชิงคุณภาพ 

ต าแหน่งครู  
1. น าความรู้ไปพฒันางานในหนา้ท่ี  
2. น าไปเพื่อประกอบการพิจารณารางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่างๆ  
3. น าผลการพฒันาไปขอต่อใบประกอบวชิาชีพครู  
4. น าผลการพฒันาไปขอท าขอ้ตกลงการพฒันางาน เพื่อเล่ือนวทิยฐานะช านาญ

การพิเศษ และเช่ียวชาญ (ก าหนดหลกัเกณฑ์รองรับแลว้ แต่ยงัไม่น าสู่การปฏิบติั)  
5. น าผลการพฒันาไปขอเปล่ียนสายงานเป็นศึกษานิเทศก ์รอง ผูอ้  านวยการ

โรงเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์ 
1. น าความรู้ไปพฒันางานในหนา้ท่ี  
2. น าไปเพื่อประกอบการพิจารณารางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่างๆ  
3. น าผลการพฒันาไปขอต่อใบประกอบวชิาชีพศึกษานิเทศก ์ 
4. น าผลการพฒันาไปขอท าขอ้ตกลงการพฒันางานเพื่อเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ

พิเศษและเช่ียวชาญ (ก าหนดหลกัเกณฑร์องรับแลว้ แต่ยงัไม่น าสู่การปฏิบติั)  
5. น าผลการพฒันาไปขอเปล่ียนสายงานเป็นรองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
1. น าความรู้ไปพฒันางานในหนา้ท่ี  
2. น าไปเพื่อประกอบการพิจารณารางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่างๆ  
3. น าผลการพฒันาไปขอต่อใบประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  
4. น าผลการพฒันาไปขอท าขอ้ตกลงการพฒันางานเพื่อเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ

พิเศษและเช่ียวชาญ (ก าหนดหลกัเกณฑร์องรับแลว้ แต่ยงัไม่น าสู่การปฏิบติั)  
5. น าผลการพฒันาไปขอเปล่ียนสายงานเป็นสายบริหารสถานศึกษา และสาย

บริหารการศึกษา ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี 
ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  
1. น าความรู้ไปพฒันางานในหนา้ท่ี  
2. น าไปเพื่อประกอบการพิจารณารางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่างๆ  
3. น าผลการพฒันาไปขอต่อใบประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา  
4. น าผลการพฒันาไปขอท าขอ้ตกลงการพฒันางานเพื่อเล่ือนวทิยฐานะช านาญการ

พิเศษและเช่ียวชาญ (ก าหนดหลกัเกณฑร์องรับแลว้ แต่ยงัไม่น าสู่การปฏิบติั)  
5. น าผลการพฒันาไปขอเปล่ียนสายงานเป็นสายบริหารการศึกษา ต าแหน่งรอง

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีและผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี  
ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี  
1. น าความรู้ไปพฒันางานในหนา้ท่ี  
2. น าไปเพื่อประกอบการพิจารณารางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่างๆ  
3. น าผลการพฒันาไปขอต่อใบประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา  
4. น าผลการพฒันาไปขอท าขอ้ตกลงการพฒันางานเพื่อเล่ือนวทิยฐานะเช่ียวชาญ 

(ก าหนดหลกัเกณฑ์รองรับแลว้ แต่ยงัไม่น าสู่การปฏิบติั)  
5. น าผลการพฒันาไปขอเปล่ียนสายงานเป็นสายบริหารการศึกษา ต าแหน่ง

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี  
ต าแหน่งพนกังานราชการและอตัราจา้งชัว่คราว  
1. น าความรู้ไปพฒันางานในหนา้ท่ี  
2. น าไปเพื่อประกอบการพิจารณารางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติต่างๆ  
3. น าผลการพฒันาไปขอต่อใบประกอบวชิาชีพสายงานการสอน  
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4. น าผลการพฒันาไปสอบคดัเลือกแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ขา้ราชการครู
ต าแหน่งครูผูช่้วย ตามหลกัเกณฑ ์ว 16/2557 หลกัเกณฑ ์และวธีิการคดัเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเขา้รับราชการเป็น ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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โครงการ 4  พฒันาระบบการบริหารจดัการ  
4.1  การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
        งบประมาณจ านวน  30,000  บาท                                                                                                             
         ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ                                                                                                                                          
 1.  ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.2559 ตามค าสั่งท่ี 495/2558 ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาทิศทางการบริหารและการ
จดัการศึกษา โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2559  ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
 2.  จดัท าเอกสารแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จ  านวน  200  เล่ม 
            เชิงคุณภาพ                              

1.  หน่วยงานทางการศึกษามีแผนเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการด าเนินงาน                   
2.  การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปตามแนวทางการใชจ่้ายงบประมาณ                      
3.  ภารกิจตามแผนงานบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

    4.2  พฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กใหมี้ประสิทธิภาพ 
 งบประมาณ  100,000   บาท                                                                                                               

ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ          
          1.  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการและระดมความคิดเห็นการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก              
ในการบริหารจดัการตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย รองผูอ้  านวยการส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ผูท้รงคุณวุฒิ (ศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรู้ “จตุภาคี”) จ านวน 130 คน ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559                 
ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ                   
ไดแ้ต่งตั้งคณะท างานและเชิญประชุมในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เพื่อจดัท าแผนการด าเนินงาน                      
เรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562                                                                                              
         2.  สร้างความเขม้แขง็ของศูนยก์ารเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 25 ศูนย ์
         เชิงคุณภาพ 

1.  นกัเรียนไดเ้รียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นกัเรียนไดเ้รียนรู้ ระเบียบวนิยัหลายโรงเรียน เป็นการเรียนรู้การปรับตวัตาม

สภาพแวดลอ้ม 
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        3.  ครูสามารถช่วยสอนในบางชั้นในกรณีท่ีโรงเรียนครูขาดแคลนไม่ครบ                   
             ชั้นเรียน 

4.  ผูป้กครองมีความมัน่ใจในการจดัการเรียนการสอนมากข้ึน 
 

4.3  การติดตามผลการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   
      งบประมาณ 65,100.- บาท  

                 ผลการด าเนินงาน 
               เชิงปริมาณ   
                   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดด้ าเนินการในการรับการ

ติดตามผลการบริหารจดัการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดงัน้ี  

  1. วนัท่ี  8  มิถุนายน 2559 ประชุมผูอ้  านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและรองผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทุกท่าน  เพื่อมอบหมายผูรั้บผิดชอบการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังาน และตามจุดเนน้ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2559  จ  านวน 20 คน 

  2. วนัท่ี 9  มิถุนายน  2559  ประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัแบบติดตามแก่ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานฯ และตามจุดเนน้ 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเ้ขา้ประชุม จ านวน  60 คน                                                                                                               
 3.  วนัท่ี  12  กรกฎาคม  2559  ประชุมประเมินตนเองในการรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2559  ผูเ้ขา้ประชุม จ านวน 60 คน 

                4. วนัท่ี 16  สิงหาคม  2559  รับคณะติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ส านกังาน และตามจุดเนน้ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
2559   ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                 
ผูเ้ขา้ประชุม จ านวน 60 คน 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
น าโดย นางสาวยพุา  จนัทร์มิตรี  ประธานคณะติดตาม นางสาวณฐันาถ  ชมพสูวสัด์ิ   กรรมการ 
และนางสมพร  ล าเจียก  เลขานุการ       

   ทั้งน้ี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1  ไดรั้บการติดตามผลการด าเนินการขบัเคล่ือนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จาก
คณะกรรมการติดตามของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2 คร้ัง    
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  คร้ังท่ี 1  วนัท่ี  24  พฤศจิกายน 2558  รับคณะติดตามและประเมินผลของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัสถานศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน  ไดแ้ก่ 

  (1)  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวทิยา  อ าเภอสระใคร                                                            
  (2)  โรงเรียนบา้นไร่                         อ  าเภอโพธ์ิตาก 

 คร้ังท่ี 2  วนัท่ี  15  กุมภาพนัธ์  2559  รับคณะติดตามและประเมินผลของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัสถานศึกษา จ านวน  2  โรงเรียน  ไดแ้ก่                                                                                                         
   (1)  โรงเรียนบา้นเทา-นาบอน อ าเภอสังคม                                                                 
  (2)  โรงเรียนอาโอยาม่า 2  อ าเภอโพธ์ิตาก                                              

               เชิงคุณภาพ     
                1.  ทราบถึงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2559  โดยมีผลการติดตามและประเมินผล ระดบัคุณภาพดีเยีย่ม                
คิดเป็นร้อยละ 88.41 
     2. ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามมาตรฐานส านกังาน และตามกลยทุธ์ จุดเนน้ 
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขปัญหา ใหก้าร
ด าเนินงานจดัการศึกษามีคุณภาพและไดม้าตรฐานยิง่ข้ึน                                                       
     3. ทราบถึงปัญหา ในการด าเนินการขบัเคล่ือนตามนโยบายของสถานศึกษาและส านกังาน                 
เพื่อ ใชเ้ป็นแนวทางการวางแผนการบริหารและการจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ต่อไป 
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การรับคณะติดตามและประเมินผลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                    
ในการติดตามและประเมินผล 

การบริหารจดัการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

                     
 

 
 

การติดตามและประเมินผล
ตามมาตรฐานส านกังานฯ  
และตามจุดเนน้ สพฐ.                

โดยคณะกรรมการฯ สพฐ.               
ในวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559              
ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง
สพป.หนองคาย เขต 1 
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4.4  ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
       งบประมาณ 76,500.- บาท  

                  ผลการด าเนินงาน 
               เชิงปริมาณ   
                    ในวนัท่ี  9 -10  มีนาคม  2559  นายชาญวทิย ์ ทบัสุพรรณ  ผูต้รวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดล้งพื้นท่ีตรวจราชการกรณีปกติ งวดท่ี 1 ปีงบประมาณ 2559 ในการน้ี                 
ไดส้ั่งการใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ด าเนินการสรุปผล                  
การด าเนินงานตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  จ  านวน 10 นโยบาย ไดแ้ก่ 

  นโยบายท่ี 1  การแกไ้ขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้
  นโยบายท่ี 2  การแกไ้ขปัญหาการออกกลางคนั 
  นโยบายท่ี 3  การพฒันานกัเรียนใหมี้ทกัษะการคิดวเิคราะห์สร้างสรรค์ 
  นโยบายท่ี 4  การปลูกฝังคุณลกัษณะในเร่ืองการรู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง 
  นโยบายท่ี 5  การพฒันาครูดา้นเทคนิค ทกัษะการจดัการเรียนการสอน ท่ีท าใหเ้รียน 
          อยา่งสนุกและมีความสุขต่อการเรียนรู้ 
  นโยบายท่ี 6  การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
  นโยบายท่ี 7  การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนกัเรียน 
  นโยบายท่ี 8  การจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 
  นโยบายท่ี 9  การจดัการศึกษาในระบบทวภิาคี 
  นโยบายท่ี 10 การเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ 
 

 

การติดตามผลการ
ด าเนินงานขบัเคล่ือน             

ตามนโยบาย                        
“ลดเวลาเรียน   เพิ่มเวลารู้”

ระดบัสถานศึกษา 
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  หน่วยรับตรวจ ในวนัท่ี 9  มีนาคม  2559 
  จุดท่ี 1  โรงเรียนโพธิเสนวทิยา        อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
  จุดท่ี 2  โรงเรียนบา้นศรีเชียงใหม่   อ าเภอศรีเชียงใหม่ 
  หน่วยรับตรวจ  ในวนัท่ี 10  มีนาคม 2559 
  จุดท่ี 1  โรงเรียนบา้นเมืองหมี “พรหมวทิยา” อ าเภอเมืองหนองคาย 
  จุดท่ี 2  โรงเรียนอนุบาลน ้าผึ้ง   อ าเภอเมืองหนองคาย 
   
  ในวนัท่ี  28  มิถุนายน  2559  นายชาญวทิย ์ ทบัสุพรรณ  ผูต้รวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดล้งพื้นท่ีตรวจราชการกรณีปกติ งวดท่ี 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงเรียน
อนุบาลนิจจานุเคราะห์   พร้อมทั้งใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
สรุปผลความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง  จ  านวน 10 นโยบาย 
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 4.5  โครงการ การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
       งบประมาณ  146,100  บาท                                                                                                                      
ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                             

 เชิงปริมาณ                                                                                                                                   
 กจิกรรมที ่1 ประชุมผูบ้ริหารภาครัฐและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน  12  คร้ัง  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม คร้ังละ 180  คน 
  กจิกรรมที ่2 การประชุมหน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดั 
หนองคาย  เพื่อเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   ประชุม ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง   
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   
                    กจิกรรมที ่3  การประชุมรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  และผูอ้  านวยการทุกกลุ่ม  เพื่อเนน้การบริหารจดัการ                               
และการมีส่วนร่วม  ภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1           

        กจิกรรมที ่4  การพฒันาประสิทธิภาพประชาสัมพนัธ์  ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
ทางการศึกษาบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วม  ภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 1  
                   กจิกรรมที ่5  ส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคญั  งานรัฐพิธี ราชพิธี ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
จดัข้ึน    งานส าคญัทางพระพุทธศาสนาท่ีส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัหนองคาย ส านกังาน 
พระพุทธศาสนา  และวดัโพธ์ิชยั (พระอารามหลวง)  จดัข้ึน 
                   กจิกรรมที ่6  แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงานอ่ืน ไปศึกษาดูงานท่ีส านกังานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ                                

               
 เชิงคุณภาพ   
  หน่วยงานในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1         

หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัหนองคาย   มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และ
ทิศทางบริหารร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ทั้งใน และนอกองคก์ร ทุกรูปแบบ มีคุณภาพ ทนัสมยั  
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 1 และหน่วยงานอ่ืนท่ีมาศึกษาดูงาน 
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4.6  โครงการการพฒันาประสิทธิภาพของลูกจา้ง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา                         
        หนองคาย เขต 1 
        งบประมาณ  40,000  บาท 

          ผลการด าเนินงาน   
          เชิงปริมาณ  การอบรมพฒันาลูกจา้งประจ า  ณ หอ้งประชุมหินหมากเป้ง ส านกังานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จ านวน 65 คน 
          เชิงคุณภาพ  สร้างความเขม้แขง็และพฒันาองคก์รเพื่อพฒันางาน พฒันาตนเอง  สามารถ 
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชา และผูม้ารับ 
บริการ ลูกจา้งมีความสามคัคี สมานฉนัท ์ รู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
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4.7  การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 
       งบประมาณ   49,500 บาท 
       ผลการด าเนินงาน 
        เชิงปริมาณ  

 1.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศของหน่วยงาน                  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
      2.  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน จ านวน 159 โรงเรียน  

อยา่งนอ้ยโรงเรียน ละ 1 คน ไดรั้บการพฒันาในเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา             

ในระดบัสถานศึกษา 

 เชิงคุณภาพ 
   1.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใหบ้ริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
         2.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และโรงเรียน                 

ในสังกดัมีการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาเป็นปัจจุบนั มีความถูกตอ้ง และมีฐานขอ้มูล
กลางท่ีสามารถใชร่้วมกนัไดท้ั้งในระดบัโรงเรียน ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          กจิกรรมที ่1 การพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน สพป.นค. 1 
  สถานทีด่ าเนินการ  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  
  ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2559 
  ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการเช่าพื้นท่ีและโดเมน www.nkedu 1.go.th เวบ็ไซตศ์ูนยป์ฏิบติัการเขต

พื้นท่ีการศึกษา  (AOC) และระบบ e-office  

2. บ ารุงรักษาและดูแลระบบ Server และระบบเครือข่าย 

3. ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านกังานฯ  

 กจิกรรมที ่2 การพฒันาบุคลากรดา้นการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

http://www.nkedu/


83 

 

 

  สถานทีด่ าเนินการ ห้องประชุมปราบฮ่อ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1  ในวนัท่ี 5 มิถุนายน  2559 

 ผลการด าเนินงาน 

 จดัอบรมปฎิบติัการการใชโ้ปรแกรมการบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา ใหโ้รงเรียนในสังกดั ประกอบดว้ยโปรแกรมขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล (DMC), M-Obec 

ขอ้มูลครุภณัฑ,์    B-Obec ขอ้มูลส่ิงก่อสร้าง ใหโ้รงเรียนในสังกดัจ านวน 159 โรงเรียน โรงเรียนละ 

1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วนั ณ ห้องประชุมปราบฮ่อ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย  เขต 1  
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    4.8  โครงการประกวดสถานศึกษา “น่าอยู ่น่าดู น่าเรียน” 
  งบประมาณ  50,000  บาท 

             ผลการด าเนินงาน 
             เชิงปริมาณ กิจกรรม 5 ส. (Big Clening Day)  จ านวน  12  คร้ัง  ทุกวนัพุธท่ี 2 ของเดือน    
จดัหาตน้ไมต้กแต่งส านกังานใหน่้าอยู ่ และดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง 
              เชิงคุณภาพ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นแบบอยา่งการ
บริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ี  ทั้งภายนอกและภายใน ใหน่้าอยู ่ เพื่อเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
โรงเรียนในสังกดัเพื่อประกวดสถานศึกษา “น่าอยู ่น่าดู น่าเรียน”  และหน่วยงานอ่ืนท่ีมาศึกษาดูงาน 
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โครงการการสร้างความเขม้แขง็และพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของคณะกรรมการ                   

ก.ต.ป.น. 

งบประมาณ    25,000  บาท 
ผลการด าเนินงาน  
  เชิงปริมาณ                                                                                                                                                          
 1. จดัประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
       จ  านวน 3 คร้ัง  ดงัน้ี 
              คร้ังท่ี 1  เม่ือวนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งพระใส  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                       ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย  
              คณะกรรมการ ก.ต.ป.น จ านวน 9 คน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 15 คน                    
              รวม  24 คน 
              คร้ังท่ี  2  เม่ือวนัท่ี  8 มกราคม 2559 ณ ห้องพระใส  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                        ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย  
   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น จ านวน 7 คน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 18 คน                  
   รวม  25 คน 
              คร้ังท่ี 3   เม่ือวนัท่ี  24  มิถุนายน 2559  ณ หอ้งหินหมากเป้ง  ส านกังานเขตพื้นท่ี 
                                        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประกอบดว้ย  
                                        คณะกรรมการ ก.ต.ป.น จ านวน 9 คน และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 16 คน                               
              รวม  25 คน 
                  2.  จดัท ารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน จ านวน 50 ชุด  
              เชิงคุณภาพ                                                                                                                                    
            1.  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา แผนงาน/โครงการ 
ครอบคลุมการบริหารการจดัการศึกษา 4 ดา้น  และมีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
                        2.  มีผลการนิเทศติดตามท่ีครอบคลุม  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน                 

  
 
 
 



 

 

บทที ่4 

ผลงานทีภ่าคภูมิใจ 

 ในปีงบประมาณ 2559 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                     

ไดร่้วมเป็นเจา้ภาพในการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1.  งานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที ่21 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดรั้บความร่วมมือจาก

บุคลากรในสังกดั ในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการจดังานการประชุมสัมมนายกระดบัคุณภาพ

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ในวนัท่ี 11  สิงหาคม  2559  ท่ีหอประชุมประจกัษศิลปาคม ศาลากลาง

จงัหวดัหนองคาย  พลเอกสุรเชษฐ ์ ชยัวงศ ์ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ป็น

ประธานในการเปิดงานการประชุมสัมมนายกระดบัคุณภาพการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในพื้นท่ี 

จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 8 จงัหวดั 23 เขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมมอบนโยบายแก่

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2000 คน โดยมี ดร.บุญรักษ ์ ยอดเพชร ผูช่้วย

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผูก้ล่าวถึงวตัถุประสงคใ์นการจดังาน 

 การจดังานดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนมี

ความรู้และทกัษะส าหรับอนาคตใหม่บนศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงตอ้งมีการปฏิรูปทั้งหลกัสูตร

กระบวนการจดัการเรียนรู้  กระบวนการบริหาร  กระบวนการวดัและประเมินผล  ระบบประกนั

คุณภาพการศึกษา  ตลอดจนส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา  โดยมีจุดเนน้เง่ือนไขความส าเร็จใน

การปฏิรูปทุกกระบวนการ คือ การท่ีมีผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจ้ดัการประชุมสัมมนายกระดบัคุณภาพ

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในคร้ังน้ีข้ึน  เพื่อสร้างความเขา้ใจในวธีิการในการพฒันาตนเองของครู

ดว้ยระบบพฒันาครู TEPE Online จดันิทรรศการลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา นิทรรศการลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นตน้  โดยมีผูบ้ริหารในพื้นท่ีจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 8 

จงัหวดั  ประกอบดว้ย  หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี หนองบวัล าภู

และเลย เขา้ร่วมประชุม 
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งานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที ่21 
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2.  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดส่้งผลงานดีเด่นในการจดักิจกรรม

ส่งเสริมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  และร่วมจดันิทรรศการในงานการแถลงผลงาน

จงัหวดัในรอบ 1 ปี “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื คืนความสุขใหค้นในจงัหวดัหนองคาย”                                  

ในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559  ณ หอประชุมประจกัษศิลปาคาร  ศาลากลางจงัหวดัหนองคาย                 

โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดด้ าเนินกิจกรรมตามโครงการ

ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดงัน้ี                                                                                                                                                  

 2.1  การขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

- สถานศึกษาพอเพียง : เพื่อขยายผลการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ียงัไม่ผา่นการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 

- ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการศึกษา : 
ส่งเสริมและพฒันาใหมี้ศูนยก์ารเรียนรู้     

 2.2  การรักษามาตรฐานและการสร้างความย ัง่ยนื การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
        พอเพียงสู่สถานศึกษา 

- สถานศึกษาพอเพียง : เพื่อรักษามาตรฐานและสร้างเสริมความย ัง่ยนืแก่
สถานศึกษาพอเพียงท่ีไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นสถานศึกษาพอเพียงแลว้ 
โดยจดัท าฐานขอ้มูลผูบ้ริหาร บุคลากร และขอ้มูลการด าเนินกิจกรรม                     
ท่ีบ่งช้ีถึงการขบัเคล่ือนสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 
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3.  ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดังานมหกรรมจดัการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน                    

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2559  ภายใตช่ื้องาน “ออนซอนงานศิลป์ถ่ิน

อีสาน  หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ”  ระหวา่งวนัท่ี 7 – 9 ธนัวาคม  2559 

 การจดังานดงักล่าวทางส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจ้ดัข้ึนทุกปี  โดยปี

น้ีจดัเป็นปีท่ี 66  โดยมีจงัหวดหนองคาย และจงัหวดับึงกาฬ ร่วมกนัเป็นเจา้ภาพ  ทั้งน้ี เพื่อสืบสาน

พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 เพื่อเป็นเวทีใหน้กัเรียนได้

แสดงออกซ่ึงความสามารถทั้งทางดา้นวชิาการ และภาคปฏิบติั ทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  งานศิลปะ  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  สังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา เป็นการพฒันาผูเ้รียน เป็นเวทีแหล่งเรียนรู้ของครูผูส้อน และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการ

เรียนการสอนของครูและนกัเรียนไปสู่สาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะผูป้กครองนกัเรียน 
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4.  ผลการด าเนินงานการบริหารและจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2559   ในการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4.1  รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจดัการของส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ 2559 ของ

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนท่ีไดรั้บ 88.41  ระดบัคุณภาพ            

ดีเยีย่ม 

 4.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาของส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ตามกลยทุธ์ จุดเนน้ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี

งบประมาณ 2559 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1                                       

ระดบัท่ีได ้4.39  ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม 

 

  

 

 

  

  



 

 

บทที ่5 

ข้อเสนอแนะ 

 
ด้านการปฏิบัติงาน  
 1. การแบ่งงาน และท าความเขา้ใจต่อผูร่้วมปฏิบติังาน เป็นส่ิงจ าเป็นเพราะความเขา้ใจ                
ของผูร่้วมงานยอ่มแตกต่างกนัตามระดบั การอาศยัเฉพาะหนงัสือสั่งการ หรือการอ่านจาก                   
เอกสารนั้นไม่เพียงพอท่ีจะท าใหผู้ร่้วมงานสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งทัว่ถึง การจดัใหมี้การประชุม               
เพื่อแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และช้ีแจงรายละเอียดของแผนการท างานต่อผูร่้วมงาน จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นและส าคญัท่ีสุด 
 2. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสังกดั ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ทั้งภายในองคก์ร และ
ภายนอกองคก์ร ส่งผลใหมี้การพฒันางาน พฒันาตน และพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
และบุคลากรในสังกดัมีความคิดในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 3. จดักิจกรรมพฒันาในเชิงปฏิบติัการดา้นเขียนผลงานทางวชิาการ โดยใชก้ระบวนการวจิยั
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน สามารถจดัท าผลงานทางวชิาการ    โดยใช้
กระบวนการวิจยั เพื่อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 4. ควรจดัสถานศึกษาศูนยต์น้แบบคุณภาพทางวชิาการ ส่ือ เทคโนโลยแีละครูตน้แบบ               
ทุกดา้น ในการใหค้  าปรึกษา แนะน า ทั้งยงัเป็นแหล่งศึกษาดูงานประสบการณ์จริง ควรจดั
สถานศึกษาศูนยต์น้แบบคุณภาพทางวชิาการ ส่ือ เทคโนโลยแีละครูตน้แบบทุกดา้น ในการ                  
ใหค้  าปรึกษา แนะน า ทั้งยงัเป็นแหล่งศึกษาดูงานประสบการณ์จริง  
 
ด้านงบประมาณ 
 ควรมีงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการ อยา่งเพียงพอ             
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
   
  



คณะท ำงำน 
               

ทีป่รึกษำ  
1. นายนิรัตน์  ทะมีพนัธ์    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
2. นายสวสัด์ิ  มูลศรี    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
3. นายอนนัต ์ พนันึก    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
4. นายผดุงเกียรติ  รักษว์รโชติ  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
5. นายมติชน  มูลสูตร    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
6. นายวริทธิ  จนัทามี    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
7. นายวรีพล  สารบรรณ    รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล/รูปภำพกจิกรรม 
ผูอ้  านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1               
และโรงเรียนในสังกดั 
 

คณะผู้จัดท ำ (รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม) 
1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวภาวณีิ  คณิตประเสริฐ  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญพิเศษ 
3. นางสาวฤตินนัต ์ บุญกอง  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
4. นางพรรณี  หินวรรณ    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางภทัราพร  กองแกว้    นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
6. นายณฐัพงษ ์ จิตชยั    พนกังานราชการ (ครู) 
  

 


