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บทที่ 1 

โครงสรางการบริหาร 
 
 
  
 
 อํานาจหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษาที่ตั้ งขึ้น            
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 33 วรรคสอง 
“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปนเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบง
สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 4 ใหแบงสวนราชการสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษา ดังตอไปนี ้

 1. กลุมอํานวยการ       
 2. กลุมบริหารงานบุคคล 
 3. กลุมนโยบายและแผน 
 4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 5. กลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 7. กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
 8. หนวยตรวจสอบภายใน 

 มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น 
 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา แจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม   
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูล สารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 
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 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น       
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9. ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงาน ภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 ในปงบประมาณ 2560  นายอัมพร  พินะสา ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 15 ธันวาคม 2559)                                 
มีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวน 7 คน  ประกอบดวย   

1. นายนิรัตน  ทะมีพันธ    
   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน                        
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
   (ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 เปนตนไป) 
2. นายสวัสดิ์  มูลศรี        
   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน                     
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
   (ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) 
3. นายอนันต  พันนึก 
4. นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชติ 
5. นายมติชน  มูลสูตร 
6. นายวริทธิ   จันทามี  
7. นายวีรพล  สารบรรณ   

  
         เขตบริการการศึกษา 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1  ประกอบดวยสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขต
พื้นที่บริการ จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอสังคม  
อําเภอสระใคร  และอําเภอโพธิ์ตาก  
     
 

       ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ตั้งอยูที่บริเวณศูนยราชการ ตําบล
หนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร  0 4241 1332,  0 4241 2691      
0 4246  5318  และโทรสาร 0 4241 1294 เว็บไซต www.nkedu1.go.th 
 

 
 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560    หนา 3 

 

 ภาพแสดงอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีดังนี้ 
 

ตาราง 1 จํานวนนักเรียน หองเรียน จําแนกตามระดับที่เปดสอน (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม หอง 

อนุบาล 1 105  115  220  29 

อนุบาล 2 1,097  1,000  2,097  154  

อนุบาล 3 1,127  1,095  2,222  156  

รวมกอนประถมศึกษา 2,329  2,210      4,539  339  

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ 

 

(56 โรงเรียน) 
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ตาราง 1 จํานวนนักเรียน หองเรียน จําแนกตามระดับที่เปดสอน (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2560) (ตอ) 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม หอง 

ประถมศึกษาปที่ 1 1,272  1,216  2,488  172  

ประถมศึกษาปที่ 2 1,340  1,232  2,572  175  

ประถมศึกษาปที่ 3 1,405  1,256  2,661  175  

ประถมศึกษาปที่ 4 1,402  1,302  2,704  174  

ประถมศึกษาปที่ 5 1,439  1,435  2,874  177  

ประถมศึกษาปที่ 6 1,549  1,341  2,890  175  

รวมประถมศึกษา 8,407  7,782  16,189  1,048  

มัธยมศึกษาปที่ 1 386  352  738  35  

มัธยมศึกษาปที่ 2 362  327  689  35  

มัธยมศึกษาปที่ 3 329  322  651  34  

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 1,077  1,001  2,078  104  

มัธยมศึกษาปที่ 4 8  14  22  1  

มัธยมศึกษาปที่ 5 8  15  23  1  

มัธยมศึกษาปที่ 6 7  8  15  1  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 23  37  60  3  

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 11,836  11,030  22,866  1,494  
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ตาราง 2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

อําเภอ 
 

จํานวน
โรงเรียน 

ผูอํานวยการ ขาราช- 
การครู 

บุคลากร ลูกจาง พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งสิ้น 

เมือง 56 59 518 7 13 6 35 638 

ทาบอ 34 33 310 - 12 3 36 394 

ศรีเชียงใหม 21 14 146 1 5 - 11 177 

สังคม 21 16 161 - 6 11 18 212 

สระใคร 17 16 154 - 4 3 31 208 

โพธิ์ตาก 10 8 69 - 2 2 2 83 

รวม 159 146 1,358 8 42 25 133 1,712 

 
ตาราง 3 จํานวนบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
           ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) 

ผูอํานวยการ 1 

รองผูอํานวยการ 6 

ศึกษานิเทศก 11 

บุคลกรทางการศึกษา 38 ค. (2) 40 

ลูกจางประจํา 11 

ลูกจางชั่วคราว 4 

แมบาน 1 

ยาม 2 

รวมทั้งสิ้น 76 
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   ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ปการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่เดน ๆ และสําคัญ มีดังนี้ 

 
แผนภูมิ 1 รอยละของคะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชวงชั้นที่ 2  
             (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 – 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
ปการศึกษา 2559 พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 41.34 เมื่อพิจารณาตามกลุมสาระ
การเรียนรู ภาษาไทยมีคะแนนสูงสุด รอยละ 52.19 รองลงมา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอยละ
45.6 วิทยาศาสตร รอยละ 40.21 คณิตศาสตร รอยละ 37.91 และภาษาอังกฤษ รอยละ30.79 
  เพื่อพิจารณาคาพัฒนาการที่ เปลี่ยนแปลงจากป 2558 พบวา เฉลี่ยทุกกลุมสาระ         
การเรียนรูลดลง -1.69 พิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรูมีเพียงภาษาไทยที่คาพัฒนาการเพิ่มขึ้น 4.16 
กลุมสาระการเรียนรูที่มีคาพัฒนาการลดลงจากนอยสุดไปหามากสุด ดังนี้ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คณิตศาสตร และภาษาไทย คาพัฒนาการ -1.53 , -2.16 , -3.19 และ -5.75 ตามลําดับ 
   
   

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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ปี 2558 43.03 48.03 41.10 41.74 47.76 36.54

ปี 2559 41.34 52.19 37.91 40.21 45.60 30.79

คา่พฒันาการ -1.69 4.16 -3.19 -1.53 -2.16 -5.75

เฉลี�ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ยรอยละ) (คาพัฒนาการ) 
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แผนภูมิ 2 รอยละของคะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชวงชั้นที่ 3 
             (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 – 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชวงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 
ปการศึกษา 2559 พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 33.65 เมื่อพิจารณาตามกลุมสาระ
การเรียนรู สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนสูงสุด รอยละ 44.21 รองลงมา ภาษาไทย รอยละ
41.97 วิทยาศาสตร รอยละ 31.70 ภาษอังกฤษ และคณิตศาสตร รอยละ 26.57 และ 23.81 ตามลําดับ 
  เมื่อพิจารณาคาพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจากป 2558 พบวา เฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู
ลดลง -1.02 พิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรูคาพัฒนาการเพิ่มขึ้น 3 กลุม คือ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น 0.81 ภาษาอังกฤษ 0.11 และภาษาไทย 0.06 สําหรับวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร พัฒนาการลดลง -2.49 และ -3.60 ตามลําดับ 
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ปี 2558 34.67 41.91 27.41 34.19 43.40 26.46

ปี 2559 33.65 41.97 23.81 31.70 44.21 26.57

คา่พฒันาการ -1.02 0.06 -3.60 -2.49 0.81 0.11

เฉลี�ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ยรอยละ) (คาพัฒนาการ) 



หนา 8                                                                 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

แผนภูมิ 3 รอยละของคะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชวงชั้นที่ 4 
             (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 – 2559  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net) ชวงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6)  
ปการศึกษา 2559 พบวา คะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู รอยละ 28.90 เมื่อพิจารณาตามกลุมสาระ
การเรียนรู ภาษาไทยคะแนนสูงสุด รอยละ 43.84 รองลงมา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รอยละ
32.00 วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร รอยละ 28.28 , 21.34 และ 19.5 ตามลําดับ  
  เพื่อพิจารณาคาพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงจากป 2558 พบวา เฉลี่ยทุกกลุมสาระการ
เรียนรูลดลง -1.85 พิจารณาเปนรายกลุมสาระการเรียนรูคาพัฒนาการเพิ่มขึ้นคือภาษาอังกฤษ 1.72 และ 
ภาษาไทย 0.77 สําหรับ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคมศึกษา พัฒนาการลดลงจากนอยไปหามาก    
-2.79 , -2.85 และ -6.07 ตามลําดับ 
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ปี 2558 30.75 43.07 21.90 31.07 38.07 19.62

ปี 2559 28.90 43.84 19.05 28.28 32.00 21.34

คา่พฒันาการ -1.85 0.77 -2.85 -2.79 -6.07 1.72

เฉลี�ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษ

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ยรอยละ) (คาพัฒนาการ) 
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แผนภูมิ 4 รอยละของคะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เขตพื้นที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 คาคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระ
การเรียนรู รอยละ 45.38 ลดลงจากปการศึกษา 2558 คาพัฒนาการ -4.76 กลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานการใชเหตุผลคะแนนรอยละ 51.46 แตคาพัฒนาการลดลง -1.53 ดานความสามารถทางภาษารอยละ 
49.64 คาพัฒนาการลดลง -2.09 และ ดานการคํานวณคะแนนนอยสุดรอยละ 35.03 และคาพัฒนาการ
ลดลงมากที่สุดเชนกัน -10.68 
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ปี 2558 50.14 51.73 45.71 52.99

ปี 2559 45.38 49.64 35.03 51.46

คา่พฒันาการ -4.76 -2.09 -10.68 -1.53

เฉลี�ย
ดา้นความสามารถทาง

ภาษา
ดา้นคาํนวณ ดา้นการใชเ้หตผุล

กลุมสาระ 
การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ยรอยละ) (คาพัฒนาการ) 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล      

บนพื้นฐานของความเปนไทยโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดไดรับ        
การพัฒนาใหเปนมืออาชีพ 

 
 
 
 

 1. สงเสริม สนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนทุกกลุมอายุไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง และมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาบุคลากรในสังกัด ใหมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ 
 4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ผูใช และผูรับบริการ 
 5. บริหารจัดการองคกรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเนนการมีสวนรวม  
เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

 

1. ผูเรียนในเขตบริการทุกคนไดเขารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี 

คุณภาพ และทั่วถึง เสมอภาค และพัฒนาสูความเปนเลิศ 

2. ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนไดรับการพัฒนา ใหมีทักษะที่ 

เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ 

3. สถานศึกษาทุกแหงมี และใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย และสอดคลอง 

กับความตองการของผูใช และผูบริการ 

4. หนวยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคล และองคกรที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

การบริหารจัดการภาครัฐทุกองคกร 

 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงค (Goals) 
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 ยิ้มงาย  ไหวสวย  แตงกายดี  วจีไพเราะ 

 

    
   จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน  4  กลยุทธ  
 กลยุทธที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 กลยุทธที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียน 
       ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 กลยุทธที่ 3  การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

 
 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร  กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 จุดเนนที่ 1  ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
 จุดเนนที่ 2  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จุดเนนที่ 3  ดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 จุดเนนที่ 4  ดานพัฒนากําลังคน และงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 จุดเนนที่ 5  ดาน ICT เพื่อการศึกษา 
 จุดเนนที่ 6 ดานการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
  

         
 

คานิยมหลักองคกร (Core Values Organization) 

กลยุทธ (strategy) 

จุดเนน (Focus) 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 
  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักในการพัฒนา          
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
               การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 เหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสอดคลองกับ ตัวชี้วัด นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
และยุทธศาสตรแหงชาติ จํานวน 156 แหง จากโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 157 แหง คิดเปนรอยละ 99.36 

2. ทุกโรงเรียนปรับโครงสรางเวลาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษจาก 40 ชั่วโมง เปน 200 ชั่วโมงตอป 
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
          การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบองครวม โดยทบทวนงานนโยบายและการปรับปรุง 
หลักสูตรกลุมสาระวิทยาศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร และกลุมสาระสังคมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2 สถานศกึษากลุมเปาหมายดําเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
    ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาในโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”  
    รุนที่ 1  จํานวน  16  แหง 
    รุนที่ 2  จํานวน  73  แหง  
    สถานศึกษาคูขนาน จํานวน 68 แหง 
2. จัดกิจกรรม Active Learning ครอบคลุม 4 H และเชื่อมโยงมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  

จํานวน 157 แหง คิดเปนรอยละ 100 
   แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
   จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู และประกวดผลการจัดการเรียนการสอน คนหาครูตนแบบการจัดการ 

เรียนรูดีเดน  

ยุทธศาสตรที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคลองตามชวงวัย 
 ผลการดําเนินงาน 
  1. โรงเรียนวิถีพุทธที่ผานการประเมินผลการดําเนินงานตามอัตลักษณ 29 ประการ สงผลตอ    
การสรางคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ครบทั้ง 5 ดาน จํานวน 125 แหง คิดเปนรอยละ 80 
 2. โรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการตามกลุมสาระการเรียนรู และ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน จํานวน 159 แหง  คิดเปนรอยละ 100 
 3. นักเรียนมีคุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได โดยมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง จนเกิดเปนนิสัยที่ดี ดังนี้ 
     3.1 แสดงความเคารพตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยสม่ําเสมอ ดวยความเหมาะสม 
     3.2 ไมดูถูกเหยียดหยามสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
     3.3 ไมทําลายสัญลักษณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
     3.4 ปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
     3.5 ประพฤติตนเปนคนดีของโรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     3.6 ไมลักขโมย คดโกง เอาสิ่งของหรือทรัพยสินของผูอื่น และของสวนรวม 
     3.7 ไมพูดจากโกหก หลอกลวงผูอื่น 
     3.8 เสียสละทรัพยสิน แรงงาน เพื่อคนอื่น และสวนรวม 
     3.9 มีความอดทน อดกลั้นตอสิ่งยั่วยุที่ผิด 
    3.10 ไมเปนนักเลง อันธพาล กอกวนผูอื่น 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป  
           เตรียมจัดทําแผนพัฒนาในปงบประมาณตอไป 

ตัวชี้วัดที่ 4 สถานศึกษานําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน 

 1. สงเสริมใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในสถานศึกษา จํานวน 

157 แหง คิดเปนรอยละ 100 

           2. สถานศึกษาที่ผานการประเมินเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 127 แหง คิดเปนรอยละ 80 

            3. สถานศึกษาในสังกัด ไดตระหนักถึงคุณคาการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําไปสู

การบมเพาะใหนักเรียน ครู ผูบริหารมีอุปนิสัยอยางพอเพียง และดํารงตนตามวิถีของศาสตรพระราชา 

 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

 สงเสริมบุคลากร และนักเรียน ที่เปนแบบอยางของการดํารงตนตามวิถีของศาสตรพระราชาใหมากขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 5 สถานศึกษาจัดกิจกรรม ลูกเสือ สภานักเรียน สุขภาพพลานามัย และศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

               เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคมีสุขภาพที่ดี 

               เจริญเติบโตสมวัย 
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 ผลการดําเนินงาน 

 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผานกิจกรรม
ลูกเสือ จํานวน 159 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100                                                           
          2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาดานสุขภาวะของนักเรียน จํานวน 159 แหง คิดเปนรอยละ 100  
มีสถานศึกษาสงเสริมสุขภาพระดับเพชร จํานวน 4 แหง ดังนี้ 
             2.1 โรงเรียนบานถิ่นทอนเหนือ ป 2557 
    2.2 โรงเรียนบานหมอเหนือ (หลวงปูเหรียญอุปถัมภ)  ป 2558 
    2.3 โรงเรียนบานสังกะลีนาขาม ป 2559 
             2.4 โรงเรียนบานไร ป 2559 
และมีสถานศึกษาผานการประเมินโรงเรียนตนแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศ รุนที่ 4 คือ โรงเรียนบานหมอเหนือ (หลวงปูเหรียญอุปถัมภ) 
 3. สถานศึกษาผานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน จํานวน 159 แหง คิดเปนรอยละ 100 

    3.1 สถานศึกษาไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 66 จํานวน 11 แหง รอยละ 7 

    3.2 สถานศึกษาไดรับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับชาติ ครั้งที่ 66 จํานวน 1 แหง รอยละ 1 คือ โรงเรียนชุมชนบานปะโค การแขงขันการสรางการตูน 

แอนิเมชั่น (2D Animation) 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เตรียมจัดทําแผนพัฒนาขับเคลื่อน

กิจกรรมในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 1. สถานศึกษาในสังกัดที่เขารวมดําเนินกิจกรรมตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา  เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) จํานวน 159 แหง คิดเปนรอยละ 100   

 2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 

23,073 คน คิดเปนรอยละ 100 

 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เตรียมจัดทําแผนพัฒนาขับเคลื่อน

นโยบายการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

ตัวชี้วัดที่ 7 ผูเรียนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 ผลการดําเนินงาน 

 1.นักเรียนไดเรียนรู และเขารวมกิจกรรมปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติด มีความรู ความเขาใจ 

เพื่อพัฒนาเสริมสรางทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค คิดได แกปญหาเปน อยูรวมกันในสังคมได

อยางมีความสุข นักเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 22,798 คน คิดเปนรอยละ 100  
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 2. มีเครือขายในการปองกันปญหายาเสพติด และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                          

3. จํานวนนกัเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง มีจํานวนลดลง 

 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

 1. การออกนิเทศอยางตอเนื่อง 

 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูนอกสถานที่ 

  ตัวชี้วัดที่ 8 เด็กปฐมวัยมีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และมีพัฒนาการตามชวงวัย 

ผลการดําเนินงาน 

 1. สถานศึกษาเปดสอนระดับปฐมวัย จํานวน 146 แหง มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (ปการศึกษา 

2559) จํานวน 2,046 คน ไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทั้ง 4 ดาน 

ในระดับดีขึ้นไป (ระดับ 3 ขึ้นไป) ทุกดาน จํานวน 1,861 คน คิดเปนรอยละ 90.96 

 2. สถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค      

ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ประสบความสําเร็จและเปนแบบอยางได คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 

(เชือกหมวยวิทยา) ซึ่งไดจัดการเรียนการสอนปฐมวัยแบบมอนเตสซอริ 

 3. ประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียน “บานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย” รุนที่ 1 จํานวน 10 โรงเรียน 

 4. โครงการ “บานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” รุนที่ 7 จํานวน 10 โรงเรียน 

 5. โรงเรียนเครือขายการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดมอนเตสซอริ จํานวน 6 โรงเรียน 

 6. โรงเรียนในโครงการสนามเด็กเลนตามหลักการพัฒนาการสมอง BBL : เลนตามรอยพระยุคลบาท 

จํานวน 2 โรงเรียน 

 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

 1. พัฒนาครูผูสอนปฐมวัยเพิ่มเติม เนื่องมีการเปลี่ยนครูผูสอนปฐมวัยทุกป 

 2. สงเสริมสรางความตระหนักใหผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลบุตรหลานใหมากยิ่งขึน้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และลดพฤติกรรมเสี่ยง 

      ผลการดําเนินงาน 

 1. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได 

จํานวน 157 แหง (2 สาขา) คิดเปนรอยละ 100 

          2. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือตรงตามสภาพปญหา สรางความสัมพันธอันดีระหวางครู ชุมชน 

และนักเรียน 

 3. นักเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางรอบดาน 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
1. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา 
2. พัฒนาความเขมแข็งของทีมงานในการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 10 ผูเรียนมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา  
                 ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี 
 ผลการดําเนินงาน 
  1. นักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที ่2 
ปการศึกษา 2559 โดยผานเกณฑผลการประเมินตามเกณฑคุณภาพ 5 ระดับ อยูในระดับผานขึ้นไป จํานวน 
18,735 คน คิดเปนรอยละ 93.22 
 2. มีครสูอนสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 183 คน  

    2.1 ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่จบสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 52.46 
    2.2 ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่จบสาขาวิชาอื่น จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 47.54 
3. ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่ไดรับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูแกนนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2560 จํานวน 10 คน 
4. ครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวการพัฒนารูปแบบ (Boot Camp) จํานวน 184 คน 
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีศูนยพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ (PEER Center) จํานวน 6 แหง ดังนี้ 
    (1) โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย 
    (2) โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อําเภอทาบอ 
    (3) โรงเรียนบานศรีเชียงใหม อําเภอศรีเชียงใหม 
    (4) โรงเรียนอนุบาลสังคม อําเภอสังคม 
    (5) โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง อําเภอสระใคร 
    (6) โรงเรียนอาโอยามา 2 อําเภอโพธิ์ตาก 
แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
จัดทําโครงการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปที่ 1- 3 และโครงการสรางความ

เขมแข็งเครือขายครูผูสอนภาษาอังกฤษระดับอําเภอศูนย (PEER Center) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
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กิจกรรมยุวชนคนคุณธรรมทําดีเพื่อพอ 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบเขมขน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารี 
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กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 ศึกษานิเทศกไดรับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดําเนินการสนับสนุนศึกษานิเทศกให
ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และผานเกณฑการประเมินครบทุกคน จํานวน  11 ราย 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 วางแผนการพัฒนา และใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online 
 ผลการดําเนินงาน 
 1. ครูทั้งหมด จํานวน 1,507 คน ไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online จํานวน 896 คน    
คิดเปนรอยละ 59.46  
 2. บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จํานวน 67 คน ไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 32.84  

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
1. ดําเนินการประชาสัมพันธใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนางานในหนาที่  

ดวยระบบ TEPE Online ใหไดรอยละ 100 

 

  

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
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2. สํารวจผูที่ผานการพัฒนาหลักสูตรพัฒนางานในหนาที่ 
3. มอบเกยีรติบัตรแกผูที่ผานการพัฒนาหลักสูตรพัฒนางานในหนาที่ สูงสุดลําดับที่ 1 – 10 

ตัวชี้วัดที่ 3 สถานศึกษาที่ขาดแคลนครู มีครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน  
  ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาที่ขาดแคลนครู จํานวน 38 แหง ไดรับจัดสรรครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน 20 
แหง ไดรับจัดสรรอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน 20 อัตรา และดําเนินการจางได 20 อัตรา  

2. สถานศึกษาที่ไดรับการแกปญหาขาดแคลนครู จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 52.6 
แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

 พิจารณาจัดสรรอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินเพิ่มเติมใหสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนจนครบ 
รอยละ 100 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 หนวยงานในสังกัดมีแผนอัตรากําลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีแผนอัตรากําลัง 1 ป และแผนอัตรา 

กําลัง 10 ป   สามารถยาย บรรจุ และแตงตั้งขาราชการครูไดตรงตามความตองการวิชาเอก และมาตรฐาน
วิชาเอกที่ ก.ค.ศ.กําหนดใหมีในสถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
เตรียมการดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ป 
 

กิจกรรมการพัฒนาศึกษานิเทศก 
กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” สูสถานศึกษา 

(Professional Learning Community : PLC) 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาดวยระบบ TEPE Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1 สถานศึกษาในสังกัด มีบุคลากรที่ไดรับการอบรม หรือพัฒนาในเรื่องของการยกระดับผลการ 
               ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 157 โรงเรียน 2 สาขา  มีสถานศึกษาที่มีครูผูสอนไดรับการอบรมการ

ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ จํานวน 22 แหง  คิดเปนรอยละ 14  เพ่ือนําผลการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT & O-NET) มาวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง  และนําผลการวิเคราะห             
ที่ไดมาจัดทําแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ในปตอไป 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 จัดทําฐานขอมูลใหมีระบบ และเปนปจจุบัน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 สถานศึกษาในสังกัด มีการประเมินผลในชั้นเรียนของผูเรียนดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพและได 
               มาตรฐาน (ขอสอบมาตรฐานกลาง ขอสอบประเมินการอาน) 

ผลการดําเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 157 โรงเรียน 2 สาขา มีการประเมินในชั้นเรียนตามกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย โดยใชเครื่องมือของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 157 แหง คิดเปนรอยละ 100  

ผลการประเมินของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2560 
ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มดีังนี้ 

 
 
 
 
 

  

ยุทธศาสตรที่ 3  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และพัฒนามาตรฐาน 
                     การศึกษา 
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ตาราง 4  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.1 จําแนกตามผลการประเมิน  
    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 1   ทั้งหมด  2,472  คน 
     บกพรอง ฯ    265 คน 
     ปกติ  2,207 คน 

 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,477 421 207 102 2,207 

 
รอยละ 67 19 9 5 100 

การอานรูเรื่อง จํานวน 1,495 541 134 37 2,207 

 
รอยละ 68 25 6 2 100 

การเขียนคํา จํานวน 1,063 577 357 210 2,207 

 
รอยละ 48 26 16 10 100 

การเขียนเรื่อง จํานวน 1,294 491 263 159 2,207 

 
รอยละ 59 22 12 7 100 

 
ตาราง 5  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.2 จําแนกตามผลการประเมิน  
    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 2   ทั้งหมด  2,553  คน 
     บกพรอง ฯ   494 คน 
     ปกติ  2,059 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,577 350 101 31 2,059 

 
รอยละ 77 17 5 2 100 

การอานรูเรื่อง จํานวน 444 1,141 445 29 2,059 

 
รอยละ 22 55 22 1 100 

การเขียนคํา จํานวน 1,171 525 270 93 2,059 

 
รอยละ 57 25 13 5 100 

การเขียนเรื่อง จํานวน 898 794 326 41 2,059 

 
รอยละ 44 39 16 2 100 
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ตาราง 6  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.3 จําแนกตามผลการประเมิน  
    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 3   ทั้งหมด  2,643  คน 
     บกพรอง ฯ   586 คน 
     ปกติ  2,057 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,701 295 46 15 2,057 

 
รอยละ 83 14 2 1 100 

การอานรูเรื่อง จํานวน 651 959 424 23 2,057 

 
รอยละ 32 47 21 1 100 

การเขียนคํา จํานวน 973 632 347 105 2,057 

 
รอยละ 47 31 17 5 100 

การเขียนเรื่อง จํานวน 976 826 231 24 2,057 

 
รอยละ 47 40 11 1 100 

 
ตาราง 7  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.4 จําแนกตามผลการประเมิน  
     จํานวนนักเรียนชั้น ป. 4   ทั้งหมด  2,696  คน 
     บกพรอง ฯ   603 คน 
     ปกติ  2,093 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,343 625 111 14 2,093 

 
รอยละ 64 30 5 1 100 

การอานรูเรื่อง จํานวน 310 979 663 141 2,093 

 
รอยละ 15 47 32 7 100 

การเขียนคํา จํานวน 834 909 328 22 2,093 

 
รอยละ 40 43 16 1 100 

การเขียนเรื่อง จํานวน 834 909 328 22 2,093 

 
รอยละ 40 43 16 1 100 
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ตาราง 8  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.5 จําแนกตามผลการประเมิน  
    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 5   ทั้งหมด  2,873  คน 
     บกพรอง ฯ   594 คน 
     ปกติ  2,279 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,582 601 86 10 2,279 

 
รอยละ 69 26 4 1 100 

การอานรูเรื่อง จํานวน 207 1,016 945 111 2,279 

 
รอยละ 9 45 41 5 100 

การเขียนเรื่อง จํานวน 819 1,097 335 28 2,279 

 
รอยละ 36 48 15 1 100 

 
ตาราง 9  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.6 จําแนกตามผลการประเมิน  
    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 6   ทั้งหมด  2,886  คน 
     บกพรอง ฯ   762 คน 
     ปกติ  2,124 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,562 486 67 9 2,124 

 
รอยละ 73.6 23 3 0.4 100 

การอานรูเรื่อง จํานวน 391 1,084 600 49 2,124 

 
รอยละ 18 51 28 2 100 

การเขียนเรื่อง จํานวน 814 968 315 27 2,124 

 
รอยละ 38 46 15 1 100 
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ตาราง 10 จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 จําแนกตามผลการประเมินความสามารถ 
    ในการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ตามแนว PISA  
 

ชั้นการศึกษา 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

ม. 1  จํานวนทั้งหมด         716  คน จํานวน 194 256 110 23 583 

               บกพรอง ฯ      133  คน รอยละ 33 44 19 4 100 

               ปกติ              583  คน 
 

ม. 2  จํานวนทั้งหมด         658  คน จํานวน 145 240 116 28 529 

               บกพรอง ฯ      129  คน รอยละ 27 45 22 5 100 

               ปกติ              529  คน 
 

ม. 1  จํานวนทั้งหมด         625  คน จํานวน 97 238 133 17 485 

               บกพรอง ฯ      140  คน รอยละ 20 49 27 4 100 

               ปกติ              485  คน 
 

 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
1. ประชุมชี้แจง ซักซอมการกรอกคะแนนในโปรแกรม  
2. วางแผนการนําสงขอมูลนักเรียนใหครบ และถูกตอง 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 สถานศึกษาในสังกัด มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง พรอมรับการประเมินภายนอก 
 ผลการดําเนินงาน 
          1. สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางใหม จํานวน 
115 แหง คิดเปนรอยละ 73.71 
 2. สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จํานวน 34 แหง 
ไดรับการพัฒนา จํานวน 34 แหง คิดเปนรอยละ 100 
 3. สถานศึกษาไดรับการประเมิน และไดรับการรับรองแลว จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 32.35  
(คิดจากจํานวนสถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามที่ไดรับการพฒันาและ
เขารับการประเมินแลว) 
 4. สรุปผลการประเมินสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน จากการสังเคราะห 
SAR  ประจําปการศึกษา 2559  ไดระดับดีมากขึ้นไป คิดเปนรอยละ 94.87 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
จัดทําโครงการสื่อสาร สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวใหม และเสริมสรางศักยภาพดานการประเมิน 
 
 
 
 



หนา 26                                                                รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอานออก เขียนได 
 ผลการดําเนินงาน 
 จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2559 ที่เขารับการประเมินตามแบบทดสอบ
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2,119 
คน และมีผลการประเมินดานการอาน การเขียน จํานวน 2,076 คน คิดเปนรอยละ 97.97 

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานออก เขียนได รอยละ 100 
2. นิเทศติดตามผลเปนระบบเชิงประจักษ เชิงลึก และนิเทศอยางตอเนื่องโดยคณะกรรมการนิเทศเครือขาย 
3. จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติดานภาษาไทย 

ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐาน 
      ของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
          ผลการดําเนินงาน 
 

                      

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
     1. จัดประชุมชี้แจงสรางความตระหนักในดานการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่กําหนด 
     2. จัดคายวิชาการใหนักเรียนแกนนํา 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6                             
         ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  

           ผลการดําเนินงาน                  

                        
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระ 
คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) 

ป 2558 ป 2559 คาพัฒนาการ 
ความสามารถทางภาษา 51.73 49.64 -2.09 

ความสามารถดานคํานวณ 45.71 35.03 -10.68 

ความสามารถดานการใชเหตุผล 52.99 51.46 -1.53 

รวมเฉลี่ย 50.14 45.38 -4.76 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ย (รอยละ) 

ป2558 ป2559 คาพัฒนาการ 
ภาษาไทย 43.07 43.84 0.77 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 38.07 32.00 -6.07 

ภาษาอังกฤษ 19.62 21.34 1.72 

คณิตศาสตร 21.90 19.05 -2.85 

วิทยาศาสตร 31.07 28.28 -2.79 

รวมเฉลี่ย 30.75 28.90 -1.85 
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แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
1. จัดประชุมชี้แจงความตระหนักในดานการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่กําหนด 
2. จัดคายวิชาการใหนักเรียนแกนนํา 
 

ตัวชี้วัดที่ 7 สถานศึกษากลุมเปาหมายจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบ STEM Education 
           ผลการดําเนินงาน                  

 สถานศึกษากลุมเปาหมายเขารวมโครงการทั้งหมด 10 แหง (จาก 157 แหง) จัดการเรียนการสอน
โดย STEM Education คิดเปนรอยละ 6.36 ของสถานศึกษาทั้งหมด ประกอบดวย 
  1. โรเรียนอนบุาลศรีเชียงใหม  2. โรงเรียนอนุบาลสังคม 
  3. โรงเรียนบานศรีเชียงใหม  4. โรงเรียนอนุบาลดารณีทาบอ 
  5. โรงเรียนบานโคกสวาง   6. โรงเรียนชุมชนบานปะโค 
  7. โรงเรียนบานเมืองบาง   8. โรงเรียนบานนางิ้ว 
  9. โรงเรียนบานสมสะอาดดงมุขวิทยา 10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห 14 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูแบบ STEM Education ใหกับครูในสังกัดครบ รอยละ 100 
 2. คัดเลือกครูดีเดนดาน STEM Education  
 3. นําบุคลากรไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดกิจกรรม STEM Education ดีเดน จังหวัดขอนแกน 
 4. จัดประกวด/นิทรรศการ STEM Education ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 สถานศึกษาไดรับการประเมินการอานและการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
 ผลการดําเนินงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดทีมีผูเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ไดรับการประเมินการอานและการเขียน 
พรอมรายงานผลครบทั้ง 4 ครั้ง ทุกสถานศึกษา 160 แหง คิดเปนรอยละ 100 
 แนวทางการพัฒนาในปตอไป 
 1. นิเทศติดตามผลเปนระบบเชิงประจักษ นิเทศเชิงลึกและนิเทศตอเนื่องโดยคณะกรรมการนิเทศ
เครือขาย 
 2. จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติดานภาษาไทย 
 

ประชุมเพื่อเตรียมพัฒนาผูเรียนสูทศวรรษที่ 21 
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ประชุม”เทคนิคการสอนภาษาไทยสูการอานคลอง เขียนคลอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธียกยองเชิดชูเกียรติดานภาษาไทย ประจําป 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม “การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา 2560” 
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ตัวชี้วัดที่ 1 ผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมตอนตนไดรับการศึกษาตอตามความถนัดและความสนใจ 
 ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมตอนตน เรียนตอสายสามัญหรือสายอาชีพ จํานวน 615 คน 
จากผูเรียนจบทั้งสิ้น 631 คน คิดเปนรอยละ 97.46 มีผูเรียนจบ 12 คน ที่ไมเรียนตอออกไปประกอบอาชีพ 
คิดเปน รอยละ 1.90 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 1. จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานใหแกผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน  
 2. โรงเรียนจัดแนะแนวการเรียนตอใหกับผูเรียนที่จบชั้นมัธยมตอนตนโดยประสานสถานศึกษา    
ที่เปดสอนสายอาชีวศึกษาเขาไปแนะแนวใหกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
 3. โรงเรียนจัดประชุมผูปกครองใหความรูและเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาของเด็ก 
 4. จัดหาทุนการศึกษาใหสําหรับเด็กดอยโอกาส ขาดแคลน ยากจน 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาคนพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 
 ผลการดําเนินงาน 
 จํานวนผูเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (โรงเรียนราชประชานุเคราะห 14) จํานวน 14 คน เขาศึกษาตอ  
ในระดับอุดมศึกษา จํานวน 19 ราย (รอยละ 65.52) ออกไปประกอบอาชีพ 10 ราย (รอยละ 34.48) 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 ติดตามผูศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และการออกไปประกอบอาชีพ 
 

ตัวชี้วัดที่ 3  หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได 
 ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา มีการดําเนินการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน  12 เรื่อง ดังนี้ 
 1. ผลการสอนงานชี้แนะ (Coaching) และเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) ที่มีผลตอความสามารถใน  
การเรียนรูของครูที่เขารวมโครงการคูปองพัฒนาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 2. ผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเสริมดวยแบบฝกทักษะที่เนนกระบวนการแกปญหาของ  
โพลยาตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่องการหารชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 3. ผลการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเสริมดวยแบบฝกทักษะที่เนนกระบวนการแกปญหาโพลยา
ตอความสามารถในการแกปญหา เรื่อง ระบบจํานวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 4. การศึกษาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 5. ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเสริมดวยแบบฝกทักษะที่เนนกระบวนการ
แกปญหาของโพลยาที่มีตอความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การเขียนและอานตัวเลข
ฮินดูอารบิค ตัวเลขไทย และตัวหนังสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
 6. การศึกษาความสามารถการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนคําที่ประสมสระเดี่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 4  การผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการ 
                   ของการพัฒนาประเทศ 
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 7. การพัฒนาความสามารถในการบวกเลข จํานวนสองหลักที่มีตัวทดของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชแบบฝกทักษะ 
 8. การใชลูกเตาประสมคําประกอบบัตรภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนคําทีป่ระสมสระ
เดี่ยวของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 9. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการบวกเลข สําหรับนักเรียนชั้นที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชการสอนแบบสื่อประสม 
 10. การศึกษาผลของการใชกิจกรรมเสริมทักษะการคูณที่มีตอความสามารถในการคูณของนักเรียน
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 11. การพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โดยใชชุด
เสริมสรางความสามารถในการอาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 12. การศึกษาความสามารถในการเขียนคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนคําประสมสระเดี่ยว 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 นําผลการวิจัยไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอื่น ที่มีลักษณะคลายกันและตองการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัย 
 
  

การขยายผลอาชีพดานเกษตรกรรม (การเพาะเห็ด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                                                                 หนา 31   

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 หนวยงานที่ไดรับการจัดสรร สนับสนุน ดาน ICT เพื่อการศึกษา 
 ผลการดําเนินงาน 
 สถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา                     
จํานวน 16 แหง อยูระหวางการดําเนินการทั้ง 16 แหง (รอยละ 100) 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป - ไมมี - 
ตัวชี้วัดที่ 2 หนวยงานทุกระดับมีระบบขอมูลสารสนเทศเปนฐานเดียวกัน 
 ผลการดําเนินงาน 
 1. สถานศึกษาในสังกัด ใชระบบ Data Management Center จํานวน 159 แหง (รอยละ 100)  
 2. สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลจุดพิกัดที่ตั้ง ขอมูลพื้นฐานทั่วไปและตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
ปจจุบัน ทันเวลา ทั้ง 159 แหง (รอยละ 100) 
 3. สถานศึกษาในสังกัด งานทะเบียนวัดผลใชระบบ School MIS ทั้ง 159 แหง (รอยละ 100) 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป - ไมมี - 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 สถานศึกษาใชรูปแบบ DLTV/DLIT ไดเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน 
 ผลการดําเนินงาน DLTV 
 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับจัดสรรอุปกรณ DLTV ทั้งหมด 91 แหง ซึ่งสถานศึกษาทั้ง  91 แหง 
(รอยละ 100) มีการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม มีการพัฒนารูปแบบการการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และไดรับการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานระบบดาวเทียม 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่จัดการสอนโดยใชสื่อ DLTV ไดประสบผลสําเร็จและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 ผลการดําเนินงาน DLIT 
 จํานวนสถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับจัดสรรอุปกรณ DLIT ทั้งหมด 10 แหง ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 10 
แหง (รอยละ 100) ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานสถานศึกษาในระดับดีและดีมากตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สพฐ. มีการวางแผนการจัดการศึกษาทางไกลผาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานการจัดการโรงเรียนศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ            
มีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานศึกษาในสังกัดที่ไดรับการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 บุคลากรของสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาดานการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 397 คน                (รอยละ 100) 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป     - ไมม ี- 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 
ประเทศ 
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การพัฒนาดานการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ผลการดําเนินงาน 
 ภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 
จํานวน 23,035 คน (รอยละ 99.76) จากนักเรียนทั้งหมด 23,090 คน 
 ภาคเรียนที่ 1/2560 นักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
จํานวน 22,735 คน (รอยละ 99.43) จากนักเรียนทั้งหมด 22,866 คน 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณของโรงเรียน ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนมากที่สุด 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออกกลางคัน                                                                                           
 ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2559 (ขอมูลDMC ณ 31 มีนาคม 2560) นักเรียนชั้น ป. 1  - ม. 6 ทั้งสิ้น จํานวน 
18,888 คน นักเรียนที่ออกกลางคัน 16 คน (รอยละ 0.08) 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 1. สํารวจขอมูลเด็กท่ีมีแนวโนมจะออกกลางคันและเด็กที่ออกกลางคัน 
 2. สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลเพื่อแยกปญหาและจัดลําดับปญหา 
 3. สรางความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการศึกษาใหผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบ 
 4. ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบและขอกฎหมาย แนวทางดําเนินการในการชวยเหลือและติดตามเด็ก
มาเรียน 
 5. ประชุมคณะกรรมการติดตามและแกไขปญหาเด็กที่มีแนวโนมที่จะออกกลางคันรวมกัน 

  

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ 
ประเทศ 
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 6. คณะกรรมการฯ ออกตรวจติดตามนักเรียนโดยการเยี่ยมบานเพื่อรับทราบปญหาและความ
ตองการใหการชวยเหลือ 
 7. ใหการชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหกลับเขามาสูระบบการศึกษา 
 8. นําเสนอแนวทางชวยเหลือและสรุปผลการติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
 9. ประสานทุกฝายรวมมือกันดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางทั่วถึง ทั้งครูผูนําทองถิ่น ผูปกครอง
ทองถิ่น เปนรูปการสรางเครือขาย 

ตัวชี้วัดที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลดลง (นักเรียนต่ํากวา 40 คนลงมา)   
 ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดจํานวน 97 แหง และมีจํานวนโรงเรียนที่ดําเนินการที่เรียนรวมทั้งหมด                     
แตไมขออนุมัติเลิก จํานวน 51 แหง (รอยละ 52.58)                                                                                                                    
           แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 1. จัดทําคูมือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลสําเร็จในแตละรูปแบบและนํามา
เผยแพรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบริบทคลายคลึงกนันําไปประยุกตใช 
 2. จัดทําแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในปการศึกษาตอไป 

ตัวชี้วัดที ่6  ผูเรียนพื้นที่ชายแดนไดรับโอกาสสูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 ผลการดําเนินงาน 
 ผูเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 18,372 คน (รอยละ 100) ไดรับ
การพฒันาการอานออกเขียนได จํานวน 10,617 คน (รอยละ 100) 
 แนวทางการพัฒนาปถัดไป 
 ทักษะอาชีพ 
 1. จัดอบรม พัฒนาครู 
 2. พาครูศึกษาดูงาน  
 3. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดจําหนายสินคา 
 ดานการอานออกเขียนได 
 1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอานออกเขียนได รอยละ 100 
 2. นิเทศติดตามผลเปนระบบเชิงประจักษ นิเทศเชิงลึกและนิเทศตอเนื่อง โดยคณะกรรมการนิเทศ
เครือขาย 
 3. จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติดานภาษาไทย 

ตัวชี้วัดที ่12 สถานศึกษาในสังกัดใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ผลการดําเนินงาน 
 1. สถานศึกษาที่สามารถลดคาใชจายน้ําประปาได 68 แหง (รอยละ 43.04) จากจํานวนทั้งสิ้น                      
158 แหง 
 2. สถานศึกษาที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสในงานสารบรรณ จํานวน 158 แหง (รอยละ 100) 
 3. สถานศึกษาที่ลดคาใชจายในการใชน้ําประปาลดคาใชจายคาไปรษณีย และใชระบบ
อิเล็กทรอนิกสในงานสารบรรณ จํานวน 50 แหง (รอยละ 31.65) 
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 แนวทางการพัฒนาปถัดไป  
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ขับเคลื่อนและรณรงคการใชทรัพยากร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนนมาตรการประหยัดน้ํา ประหยัดไฟฟา ลดคาใชจายทางไปรษณีย 
 

ตัวชี้วัดที ่13  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีขึ้นไป 
        ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในป 2559  ไดคะแนนเฉลี่ย 88.41                 
ระดับดีเยี่ยม 
        แนวทางการพัฒนาปถัดไป  
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการของเขต
พื้นที่ใหเปนไปตามาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเยี่ยมตอไป 
 
 

ตัวชี้วัดที ่14  หนวยงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินตามคํารับรอง
        การปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 
 ผลการดําเนินงาน 
 1. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                             
(KRS : KPI Report System) คาคะแนนเฉลี่ย 4.66409 
 2.  ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                      
(ARS : Action Plan Report System) คาคะแนนเฉลี่ย 4.53403  
 

 แนวทางการพัฒนาปถัดไป  
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหผลการประเมินอยูในระดับดีมากขึ้นไป 

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
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 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในที่เกี่ยวของ จํานวน 12 นโยบาย ดังนี้ 

 1.  นโยบายที่ 3  โครงการประชารัฐ 
 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด  จํานวน 157 แหง (2 สาขา)  โรงเรียนที่เขารวมโครงการ

โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 31 แหง คิดเปนรอยละ 19.75 ไดสงเสริมใหสถานศึกษา นํารูปแบบ STEM 
Education และ Active Learning มาใชในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ ทั้งในกิจกรรมการเรียนรูหลัก
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  และมีกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรม เนนใหผูเรียนมีจิตสาธารณะ สงผลใหผูเรียน
มีพัฒนาการในทุกดาน พรอมพัฒนากาวสูพลเมืองไทยยุค 4.0  โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  โดยเพิ่มชั่วโมงเรียนจากเดิม 1 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห เปน 5 ชั่วโมง/สัปดาห (ชวงชั้นที่  1 - 2) 
และใชสื่อการเรียนการสอน Eng. 24 ในการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

 2.  นโยบายที่ 4  การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 

       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษใหกับสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  1)  สงเสริมครูผูสอน โดยการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR จัดการเรียน                       
การสอนรูปแบบ Communicative Language Teaching :CLT   การนิเทศติดาม โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมทดสอบ O - NET  สงเสริมใหโรงเรียนเขาโครงการจัดการเรียนการสอน
แบบสองภาษา English Bilingual Education : EBE  
  2)  สงเสริมผูเรียนโดยการจัดคายภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 การติวเพื่อ                        
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 3.  นโยบายที่ 5  โรงเรียนคุณธรรม ตามโมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการอยางนอย รอยละ 35  เปนจํานวน  55 แหง และ
ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณธรรมใหเขาใจและสามารถกําหนดคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนคุณธรรมตาม
โมเดลของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ในระยะเริ่มตนนีแ้ตละโรงเรียนจะมีคุณธรรม อัตลักษณ ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับ
สภาพปญหาและพฤติกรรมที่ตองการแกไข สวนใหญจะมีดานความพอเพียง ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย 

          4.  นโยบายที่ 6  STEM Education  

             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกหนองคาย เขต 1 ไดดํา เนินการโครงการ

ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู   (STEM Education) มีโรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 10 แหง 

และสงเสริมสนับสนุนดานเทคนิค/กระบวนการ/สื่อ วัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดกระบวนเรียนรู STEM      

ใหเพียงพอตอการเรียนการสอน 
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 5.  นโยบายที่ 7  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดําเนินการ ดังนี้ 
 1) แจงนโยบายการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน              
ทั้ง 5 กลุมสาระการเรียนรูใหทุกโรงเรียนในสังกัดรับทราบและนําไปสูการปฏิบัติ 
  2) เรงรัดใหทุกโรงเรียนมีฐานขอมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน             
เปนรายบุคคล ระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
   3) จัดทําขอตกลง (Memorandum Of  Understanding :MOU)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ระหวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 กับ โรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัด       

 6.  นโยบายที่ 8  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู  ขยายผลเพิ่มเติมจากโรงเรียนนํารอง ในปการศึกษา 2558  
จํานวน 16 แหง ไปยังโรงเรียนเครือขาย รอยละ 50  จํานวน 73 แหง รวมโรงเรียนตามโครงการ จํานวน 
89 แหง 
           1) ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการอยางถูกตองชัดเจน       
จํานวน 55  แหง 
  2) ครูมีความรูความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะหไดอยางดี            
จํานวน  70 แหง 
  3) ครูมีความรูความสามารถในการบูรณาการสาระวิชาตางๆ สูกิจกรรมเพิ่มเวลารูไดดี      
จํานวน  65 แหง 
  4) มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกสถานศึกษา เขามาชวยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู จํานวน      
50 แหง 

  5) สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ ประกอบการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารูอยางพอเพียง จํานวน                       
20 แหง 

 7.  นโยบายที่ 10 การพัฒนาโรงเรียน ICU  

      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดําเนินการแจงใหโรงเรียนทุกแหง

สมัครเขารวมโครงการเพื่อรับการชวยเหลือตามความจําเปนของแตละโรงเรียน และมีคณะกรรมการคัดเลือก

โดยเลือกโรงเรียนที่มีความจําเปนเรงดวนที่สุดไดจํานวน 25 แหง และไดรับการคัดเลือกและการจัดสรรจากทาง                 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จํานวน 11 แหง  

  8.  นโยบายที่ 11  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

                สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มีการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ดังนี้     
                 1. การขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษากลุมเปาหมาย
ที่ยังไมผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง  โดยการประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  นิเทศติดตามการดําเนินการตามนโยบาย 
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 2. รักษามาตรฐานและสรางความยั่งยืนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
สูสถานศึกษา โดยการสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม “เรียนรูอยูอยางพอเพียง” ที่เนนกระบวนการ 
Active Leaning  พัฒนาเครือขายเชิงวิชาการ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

 9. นโยบายที่ 12  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 96 แหง  
โรงเรียนขนาดเล็กทุกแหงเขารวมโครงการเครือขายพัฒนาคุณภาพแบบยั่งยืน (ครู 1 คน ตอ 1 หองเรียน หรือ 
One teacher one  room)  และการบริหารแบบมีสวนรวมและการกําหนดยุทธศาสตรรวมกันระหวาง
ผูปกครอง ครู ผูบริหารและผูนําชุมชน ในการแกไขปญหาคร ูไมครบชั้น จํานวน  เชน  
      (1) “จตุภาคี”  
   (2) “ศูนยเรียนรูบานมวง” 
   (3)  “ศูนยเรียนรูเครือขายหินโงม” 

            จากการดําเนินงานดังกลาว  มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยการ
ควบรวม จํานวน 48 แหง  โดยผูบริหาร ครู ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือในการ
จัดการศึกษาและกําหนดยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน โดยมีเปาหมายเดียวกัน คือ คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  
นักเรียนไดรับโอกาสเขาถึงสื่อเทคโนโลยีทุกคน 

 10. นโยบายที่ 13  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีการดําเนินการสรางจิตสํานึก

ปลูกฝงใหนักเรียนมีวินัยในตนเองโดยนําหลักผานกระบวนการจัดการเรียนรู สอดแทรกเนื้อในการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เพื่อพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับการ
จัดการขยะและสิ่งแวดลอม  

   ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทาง "ประชารัฐ” ไดแก ภาคราชการ 
สถานศึกษา ภาคเอกชน องคกรทางศาสนา สถานประกอบการ ภาคประชาชนและ ประชาสังคมตาง ๆ        
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ภายใตหลักการ 3Rs คือ การใชนอย (Reduce) ใชซ้ํา (Reuse)               
และนํากลับมาใชใหม (Recycle) จนนักเรียนเกิดความตระหนักมีวินัยและจิตสํานึก ดังนี้ 

       ฉลาดกิน ไดแกบริโภคแบบไมกอใหเกิดขยะเหลือท้ิง  
 ฉลาดอยู ไดแกการสรางกิจนิสัยในการใชชีวิตประจําวันในโรงเรียน/บาน/ชุมชน                  

ใหเปนวิถีชีวิตที่ปลอดขยะ มีนิสัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอยางเปนระบบ   
 ฉลาดใช ไดแกเลือกใชวัสดุธรรมชาติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการใชพลาสติก           

ควรกับมาใชซ้ําและนํากลับมาใชใหม) และใหโรงเรียนจัดใหมีถังขยะแยกประเภทขยะ 4 ประเภท ไดแก                     
ขยะอันตราย ขยะเปยก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป เปนตน พรอมปายติดในโรงเรียนเพ่ือปลูกฝงพฤติกรรม               
การคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง          

 11. นโยบายที่ 14 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
                1. แจงและประชาสัมพันธ ผานทาง VDO หรือ วีดีทัศน เกี่ยวกับกฎจาราจร 
      2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รวมกับสํานักงานขนสงจังหวัด
หนองคาย และศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ดําเนินการ ดังนี้ 
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          (1) จัดประชุมดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุ ใหแกพนักขับรถรับสงนักเรียน  

                  (2) สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชรถ ใชถนนอยางถูกตองปลอดภัยใหแก

ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  ซึ่งใหครูไดบรรจุคูมือการเรียนการสอน เรื่องการใชรถใชถนน

อยางถูกตองปลอดภัย  

 12. นโยบายที่ 15 การประสานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (กศจ.) 

      ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตรของกระทรวงในระดับ
จังหวัดนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ไดดําเนินการ ดังนี้ 
      1. เสริมสรางความรูความเขาใจแกขาราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัด เกี่ยวกับนโยบาย แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ        
     2. นําเรียนเสนอในการประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษา (อกศจ.) และคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัดหนองคาย (กศจ.)  เพื่อรับทราบและพิจารณา เห็นชอบตามบทบาทหนาที่ที่กฏหมายกําหนด 
     3. หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหนองคาย ไดมีการบูรณาการแผนงาน/
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนปฏิบัติราชการการประจําป
ของแตละหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินการตามนโยบาย แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมาย ตัวชี้วัดที่กําหนด        
    4. หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดหนองคาย สรุปรายงานผลการดําเนินการ
นโยบาย แผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตอศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเปนประจําทุกเดือน และ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สรุปนําเสนอตอประธานและคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด   ในคราว
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในแตละเดือน เพื่อทราบและพิจารณา เห็นชอบ ตามบทบาท
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
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การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
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บทที่ 4 
 บทสรุป และขอเสนอแนะ 

  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
ที่สูงขึ้น  โดยในปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการบริหารจัดการในระดับเขตพื้นทีม่ีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559                             
(KRS : KPI Report System) คาคะแนนเฉลี่ย 4.66409 เพิ่มจากปที่ผานมา 1.23609 
 2. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559              
(ARS : Action Plan Report System) คาคะแนนเฉลี่ย 4.53403 เพิ่มจากปที่ผานมา 0.12453 
 3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 88.41 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และผลการดําเนินงานตามกลยุทธ 
จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม   
เพิ่มจากปที่ผานมา 0.37 
 4. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีผลการประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดังนี้ 
    4.1 ผลการทําสอบ NT มีคะแนนแตละดานจากสูงสุด ดังนี้ ดานการใชเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ย 51.46  
ดานความสามารถทางภาษา มีคะแนนเฉลี่ย 49.64  และดานคํานวณ มีคะแนนเฉลี่ย 35.03 ตามลําดับ 
    4.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
มีคะแนนสูงสุดไดแก วิชาภาษาไทย คาคะแนน 52.19  คาพัฒนาการ 4.16    
    4.3  ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   
มีคะแนนสูงสุดไดแก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาคะแนน 44.21 คาพัฒนาการ 0.81 
    4.4 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                                               
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนสูงสุดไดแก วิชาภาษาไทย คาคะแนน 43.84  คาพัฒนาการ 0.77 
 

ขอเสนอแนะ 
 เห็นควร หาแนวทางแกไข และแนวทางการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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1. นายอภิชัย  ทํามาน    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
               หนองคาย เขต 1 
2. นายสวัสดิ์  มูลศร ี    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  
      ศึกษาหนองคาย เขต 1 
3. นายวริทธิ  จันทามี    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  
                ศึกษาหนองคาย เขต 1 
4. นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชติ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  
      ศึกษาหนองคาย เขต 1 
5. นายมติชน  มูลสูตร    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  
      ศึกษาหนองคาย เขต 1 
6. นายวีรพล  สารบรรณ    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม  
      ศึกษาหนองคาย เขต 1 
 
 

            ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1               
และโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 

1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
2. นางสาวฤตินันต  บุญกอง  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
3. นางสาวภาวิณี  คณิตประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
4. นางพรรณี  หินวรรณ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 
5. นางสาวนภารัตน ตันนารัตน               นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
6. นางนิภาดา  ศรีเชียงสา                      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นางภัทราพร  กองแกว    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นายณัฐพงษ  จิตชัย    พนักงานราชการ (ครู) 
  
 
 

คณะทํางาน 

ที่ปรึกษา 

ผูสนับสนุนขอมูล/รูปภาพกิจกรรม 
 

คณะผูจัดทํา (รวบรวมขอมูล เรียบเรียง และจัดทํารูปเลม) 
 




