
 



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   คํานํา  
 

คํานํา 
 

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูความสําเร็จตามเปาหมาย ภารกิจและบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาไดอยางมีมาตรฐาน โดยมีรูปแบบ กระบวนการ และยึดหลัก การมีสวนรวมของทุกภาคสวน              

ในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  กอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชนไดรับทราบ 

 ขอขอบคุณทุกหนวยงาน สถานศึกษา และบุคลากรทุกทาน ที่มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน 

และขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ จนประสบผลสําเร็จเปนอยางดียิ่งในการบริหารจัดการศึกษา     

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 



รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สารบญั 

 

สารบัญ 
 

                                  หนา 

บทที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา                       

 ขอมูลทั่วไป                                                    1    

 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ                                                 4    

     ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ                     6 

บทที่ 2 ทิศทางการจัดการศึกษา 

 วิสัยทัศน                                                   11    

 พันธกิจ                                                    11   

     เปาประสงค                        12

 คานิยมหลักองคกร         12

 ยุทธศาสตร           12

 นโยบาย            12

 ตัวชี้วัด            17  

บทที่ 3 ผลการดําเนินงาน   

          ผลการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   19  

            ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      41 

          ผลการดําเนินงานตามจุดเนนพิเศษตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี    55 
 

บทที่ 4  ปญหาและขอเสนอแนะ  

          ผลการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   59  

            ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      59 
 

คณะทํางาน             
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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” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการ  

แบงสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

  (1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให

สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ

ตองการของทองถิ่น 

  (2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต

พื้นที่การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ 

ติดตาม การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

  (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

  (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

  (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

  (7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 
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  (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น       

ทีจ่ัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (9) ดําเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษา 

  (10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คณะทํางานดานการศึกษา 

  (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  (12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของหรือ

ไดรับมอบหมาย  

ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไวดังตอไปนี้ 

 (1) กลุมอํานวยการ       

 (2) กลุมนโยบายและแผน 

 (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (4) กลุมบริการงานการเงินและสินทรัพย 

 (5) กลุมบริหารงานบุคคล 

 (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 (9) หนวยตรวจสอบภายใน 

 ในปงบประมาณ 2561  นายอภิชัย  ทํามาน ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 จํานวน 4 คน  ประกอบดวย   

1) นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชติ 

2) นายวีรพล  สารบรรณ   

3) นายมติชน  มูลสูตร 

4) นายวริทธิ   จันทามี  
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         เขตบริการการศึกษา 

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ประกอบดวยสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน

เขตพื้นที่บริการ จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอทาบอ อําเภอศรีเชียงใหม อําเภอ

สังคม  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 

 

 ภาพแสดงอาณาเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(�� โรงเรียน) 
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   ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ ปการศึกษา 2561 ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) มีดังนี้ 
 

ตาราง 1 จํานวนนักเรียน หองเรียน จําแนกตามระดับที่เปดสอน ปการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม หอง 

อนุบาล 1 144 127 271 28 

อนุบาล 2 977  932  1,909 153 

อนุบาล 3 1,133 1,036 2,169 154  

รวมกอนประถมศึกษา 2,254  2,095 4,349 335 

ประถมศึกษาปที่ 1 1,339 1,273 2,612 174 

ประถมศึกษาปที่ 2 1,251       1,208       2,459           173  

ประถมศึกษาปที่ 3 1,334 1,241 2,575 174  

ประถมศึกษาปที่ 4 1, 395 1,254  2,649  176  

ประถมศึกษาปที่ 5 1,404  1,307  2,711  176  

ประถมศึกษาปที่ 6 1,440  1,429  2,869  175  

รวมประถมศึกษา 8,163  7,712  15,875  1,048  

มัธยมศึกษาปที่ 1 377  279 656  33  

มัธยมศึกษาปที่ 2 367  355  722  36  

มัธยมศึกษาปที่ 3 331  309 640  34  

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 1,075  943  2,018  103  

 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
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ตาราง 1 จํานวนนักเรียน หองเรียน จําแนกตามระดับที่เปดสอน ปการศึกษา 2561 (ตอ) 
 

ระดับชั้น 
จํานวน 

ชาย หญิง รวม หอง 

มัธยมศึกษาปที่ 4 14  22 36  1  

มัธยมศึกษาปที่ 5 7  12  19  1  

มัธยมศึกษาปที่ 6 7  16  23  1  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 28  50  78  3  

รวมนักเรียนทั้งสิ้น 11,520 10,800  22,320  1,489  

 

ตาราง 2 จํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

อําเภอ 

 

จํานวน

โรงเรียน 

ผูอํานวยการ ขาราช- 

การครู 

บุคลากร ลูกจาง พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ชั่วคราว 

รวม

ทั้งสิน้ 

เมือง 56 44 432 4 17 20 102 56 

ทาบอ 34 29 260 - 13 10 74 34 

ศรีเชียงใหม 21 18 127 4 3 1 24 21 

สังคม 21 16 150 - 7 5 12 21 

สระใคร 17 15 150 - 7 2 26 17 

โพธิ์ตาก 10 7 69 - 1 1 13 10 

รวม 159 129 1,188 8 48 39 251 159 
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ตาราง 3 จํานวนบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  

            ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) 

ผูอํานวยการ 1 

รองผูอํานวยการ 4 

ศึกษานิเทศก 16 

บุคลกรทางการศึกษา 38 ค. (2) 40 

ลูกจางประจํา 11 

ลูกจางชั่วคราว 6 

แมบาน 1 

ยาม 2 

รวมทั้งสิ้น 81 

                                      

 

 

 

   ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ ปการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประกอบดวยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ  สทศ. และผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียน

ระดับชาติ (NT) สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

ผลการทดสอบสรุปได ดังนี้ 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปการศึกษา 

2560 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นักเรียนเขารับการ

ทดสอบ 2,010 คน จาก 154 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 37.05 

เรียงลําดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ภาษาไทย (x̄ = 44.33) วิทยาศาสตร (x̄ = 37.83) 

คณิตศาสตร (x̄ = 34.60) และภาษาอังกฤษ (x̄ = 31.44) 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    หนา 7 

 

 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ   

คะแนนเฉลี่ย 39.79 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1คะแนนเฉลี่ยรวม 37.05   

ซึ่งในทุกรายวิชาตองพัฒนาเรงดวน เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ โดยเรียงลําดับผลตาง

คะแนน ดังนี้ ภาษาอังกฤษ (-4.90) คณิตศาสตร (-2.52) ภาษาไทย (-2.25) และวิทยาศาสตร (-1.29) 

 พิจารณาเปนรายวิชาเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 พบวา วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย     

สูงกวาปการศึกษา 2559 (มีพัฒนาการ 0.65) สําหรับ 3 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ยนอยกวาปการศึกษา 2559 (คาพัฒนาการ -7.86 , -3.31 และ -2.38 ตามลําดับ) 

เมื่อดูแนวโนมคะแนนเฉลี่ยจากปการศึกษา 2558 ถึง ปการศึกษา 2560 มีคาลดลง (แผนภูมิ 1) 

 

แผนภูมิ 1 คะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคณุภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ี 

        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 - 2560 
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ปี 2558 43.03 48.03 41.10 41.74 36.54

ปี 2559 41.34 52.19 37.91 40.21 30.79

ปี 2560 37.05 44.33 34.60 37.83 31.44

คา่พฒันาการ -4.29 -7.86 -3.31 -2.38 0.65

เฉลี�ยรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
กลุมสาระ 

การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ย) (คาพัฒนาการ) 

39.79 

46.58 

37.12 
39.12 

36.34 



หนา 8                                                                 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการทดสอบทางการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-Net) ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

นักเรียนเขารับการทดสอบ 460 คน จาก 28 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชามีคะแนน

เฉลี่ย 30.74 เรียงลําดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ภาษาไทย (x̄ = 44.74) วิทยาศาสตร 

(x̄ = 29.88) ภาษาอังกฤษ (x̄ = 27.01) และคณิตศาสตร (x̄ = 21.32) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ   

คะแนนเฉลี่ย 34.33 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 30.74 

และในทุกรายวิชาตองพัฒนาเรงดวน เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ โดยเรียงลําดับผลตาง

คะแนน ดังนี้ คณิตศาสตร (-4.98) ภาษาไทย (-3.55) ภาษาอังกฤษ (-3.44) และวิทยาศาสตร (-2.41) 

 พิจารณาเปนรายวิชาเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 พบวา วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2559 (มีพัฒนาการ 2.77 และ 0.44 ตามลําดับ) สําหรับ วิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ยนอยกวาปการศึกษา 2559 (คาพัฒนาการ -1.82 และ -2.49 ตามลําดับ) เมื่อดู

แนวโนมคะแนนเฉลี่ยจากปการศึกษา 2558 ถึง ปการศึกษา2560 วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

แนวโนมลดลง สําหรับวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย (แผนภูมิ 2) 
 

แผนภูมิ 2 คะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคณุภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ี 

        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 - 2560 
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ปี 2558 34.67 41.91 27.41 34.19 26.46

ปี 2559 33.65 41.97 23.81 31.70 26.57

ปี 2560 30.74 44.74 21.32 29.88 27.01

คา่พฒันาการ -2.91 2.77 -2.49 -1.82 0.44

เฉลี�ยรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

34.33 

48.29 

26.30 

32.28 
30.45 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ย) (คาพัฒนาการ) 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    หนา 9 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลการทดสอบทางการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ปการศึกษา 2560 ของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นักเรียนเขา

รับการทดสอบ 15 คน จาก 1 โรงเรียน ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 30.54 

เรียงลําดับจากรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา ดังนี้ ภาษาไทย (x̄ = 49.40) สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (x̄ = 32.80) วิทยาศาสตร (x̄ = 27.98) ภาษาอังกฤษ (x̄ = 22.17) และคณิตศาสตร (x̄ = 20.33) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ภาพรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาระดับประเทศ   

คะแนนเฉลี่ย 33.23 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวม 30.54 

รายวิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ (0.15) รายวิชาที่ตองพัฒนาเรงดวน เนื่องจากมี

คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ (-6.14) คณิตศาสตร (-4.21) สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (-1.90) และวิทยาศาสตร (-1.39) 

 พิจารณาเปนรายวิชาเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 พบวา สวนใหญคะแนนเฉลี่ยสูงกวา           

ปการศึกษา 2559 (มีพัฒนาการ) โดยเรียงลําดับวิชาที่มีพัฒนาการจากมากไปไปนอย ดังนี้ ภาษาไทย (5.56) 

คณิตศาสตร (1.28) ภาษาอังกฤษ ( 0.83) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (0.80) สําหรับวิทยาศาสตร

ตองพัฒนา เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาปการศึกษา 2559 และต่ํากวาระดับประเทศ (แผนภูมิ 3) 
 

แผนภูมิ 3 คะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

             สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 – 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคณุภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ี 

        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 - 2560 
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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

ปี 2560 30.54 49.40 20.33 27.98 32.80 22.17

คา่พฒันาการ 1.64 5.56 1.28 -0.30 0.80 0.83

เฉลี�ยรวม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์
สงัคมศึกษา 

ศาสนาฯ
ภาษาองักฤษกลุมสาระ 

การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ย) (คาพัฒนาการ) 

33.23 

49.25 

24.53 

29.37 
34.70 

28.31 



หนา 10                                                                 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)  ปการศึกษา 

2560 ผลการประเมินของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

นักเรียนเขารับการประเมิน 2,003 คน จาก 152 โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน 43.18 สําหรับรายดาน 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยคะแนน ดังน้ี ดานความสามารถทางภาษา (x̄ = 49.94) ดานการใชเหตุผล (x̄ = 43.99) และ

ดานการคํานวณ (x̄ = 35.63) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยคะแนนระดับประเทศ พบวา ภาพรวมเฉลี่ยทุกดานระดับประเทศ        

คะแนนเฉลี่ย 45.28 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกดาน 

43.18 ซึ่งทั้ง 3 ดานตองพัฒนาอยางเรงดวน เนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาประดับประเทศ ดังนี้ ดาน

ความสามารถทางภาษา (-2.73) ดานการคํานวณ (-2.12) และดานการใชเหตุผล (-1.32) 

 พิจารณาในแตละดานเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2559 พบวา ดานการคํานวณ และดาน

ความสามารถทางภาษา คะแนนเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2559 เล็กนอย (มีพัฒนาการ) โดยดานการคํานวณ    

มีคาพัฒนาการสูงกวาดานความสามารถทางภาษา (0.60 และ 0.30 ตามลําดับ) สําหรับดานการใชเหตุผล   

ตองพัฒนาเนื่องจากมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวาปการศึกษา 2559 และตํ่ากวาระดับประเทศ  (แผนภูมิ 4) 
 

แผนภูมิ 4 รอยละของคะแนนเฉลี่ยและคาพัฒนาการผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียน 

             ระดับชาติ (NT) ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย   

             เขต 1 ปการศึกษา 2558 - 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : รายงานการสังเคราะหผลการประเมินคณุภาพผูเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ี 

        การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปการศึกษา 2558 - 2560 
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ปี 2558 50.14 51.73 45.71 52.99

ปี 2559 45.38 49.64 35.03 51.46

ปี 2560 43.18 49.94 35.63 43.99

คา่พฒันาการ -2.20 0.30 0.60 -7.47

เฉลี�ยรวม
ดา้นความสามารถทาง

ภาษา
ดา้นคาํนวณ ดา้นการใชเ้หตผุล

(คาพัฒนาการ) 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

(คะแนนเฉลี่ย) 

45.25 
52.67 

37.75 

45.31 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดนอมนําศาสตรพระราชาใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 10 ตลอดจนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา นโยบาย

รัฐมนตรีวาการพระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริบท

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางการ

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดังนี้ 
 

 
 

สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล      

บนพื้นฐานของความเปนไทยโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรในสังกัดไดรับ        

การพัฒนาใหเปนมืออาชีพ 
 

 

 
 

 (1) สงเสริม สนับสนุน การศึกษาข้ันพื้นฐานใหประชากรวัยเรียนทุกกลุมอายุไดรับการศึกษา

อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

 (2) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 (3) พัฒนาบุคลากรในสังกัด ใหมีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ 

 (4) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ

ผูใช และผูรับบริการ 

 (5) บริหารจัดการองคกรตามมาตรฐานการบริหารการจัดการภาครัฐ โดยเนนการมีสวนรวม  

เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว ิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 
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 (1) ผูเรียนในเขตบริการทุกคนไดเขารับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี 

คุณภาพ และท่ัวถึง เสมอภาค และพัฒนาสูความเปนเลิศ 

 (2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกัดทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะที่ 

เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ 

 (3) สถานศึกษาทุกแหงมแีละใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยและสอดคลอง 

กับความตองการของผูใชและผูรับบริการ 

 (4) หนวยงานในสังกัดมีระบบการพัฒนาบุคคล และองคกรที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

การบริหารจัดการภาครัฐทุกองคกร 

 

 
  

 ยิ้มงาย  ไหวสวย  แตงกายดี  วจีไพเราะ 

 

    

 (1) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

 (2) พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามรถในการแขงขัน 

(3) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(4) ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

(5) จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 
 

 
  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กําหนดนโยบายในการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

 

 

 

เปาประสงค (Goals) 

คานิยมหลักองคกร (Core Values Organization) 

ยุทธศาสตร (Strategy) 

นโยบาย (Policy) 
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตรที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

1.1 นอมนําแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย

ดานการศึกษา หรือ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจดักระบวนการเรยีนรูอยางยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉ ันท สันติวิธี 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง   

  2) ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

      2.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

     2.2  เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม 

และความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 

  3) พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพืน้ที่ 

      3.1  เขตพ้ืนที่ชายแดน 

      3.2  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 นโยบายที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

1) เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผ ูเรียนอยางมีคุณภาพดวยการปรับหลักสูตร  

การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และนําหลักสูตรไปส ูการปฏิบัต ิใหเกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนร ู ใหสอดคลองกับหลักสูตร ตาม

ความจําเปนและความตองการของผูเรยีน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม 

1.2 สงเสริมการเรียนการสอนใหผ ูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ภาษาประเทศคูคา และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

    1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับใหมีคุณภาพและมาตรฐาน นําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ 
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2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู 

    2.1 พัฒนาผูเรยีนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ

จิตใจ สังคม และสติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรยีนในระดับที่สูงขึ้น 

    2.2 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวยั 

         2.3 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีนิสยัรักการอาน 

    2.4 สงเสริมการจัดการเรียนร ูทําใหผูเรียนไดเรียนร ูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง  

(Active  Learning) เนนทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค

ในทุกกลุมสาระการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน 

    2.5  สงเสริมใหผูเรยีนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

         2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร 

    2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม  

และสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและ แหลงเรยีนรูภายในสถานศึกษา

ในการจดัการเรียนรูไดท ั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

    2.8 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบค ูไปกับวิชาสามัญ เชน ทวิศึกษา  

(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น 

    2.9 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผ ูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผ ูพิการ 

ผูดอยโอกาส และผ ูมีความสามารถพิเศษ) ใหเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบ ที่เหมาะสม 

          2.10  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบ

อาชีพอยางเขมแข็งตอเนื่องและเปนรปูธรรม 

  3)  สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

    3.1  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 

International Student Assessment) 

    3.2  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตาง ๆ 

    3.3  สงเสริมการเรียนรูเชงิบูรณาการแบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนา

กระบวนการคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพิ่มสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

4)  สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

    4.1 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

    4.2 สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  การวัด และ

ประเมินผล โดยเนนใหมีการวิจัยในชั้นเรียน 
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นโยบายที่ 3 ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบ

ที่หลากหลาย เชน 

   1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement 

Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

    1.2 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

    1.3 การเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ 

2) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

    2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การประเมินและการ

พัฒนา 

    2.2 การสรางแรงจูงใจใหครูและบคุลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการ 

ทํางาน Policy Fiscal Year 2018 17 

นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

1) เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

   1.1 สงเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

   1.2 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม 

ความประพฤตินักเรียน ระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

    2.1 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สําหรับ               

เด็กดอยโอกาสที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมม ี    

เลขประจําตัวประชาชน เปนตน 

    2.2 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่  

อยางท่ัวถึง เชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning 

information technology : DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล      

ผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1) จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต 

    1.1 สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ       

นอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

    1.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู 

และสื่อการเรียนรูตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

จัดการศึกษา 

ยทุธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

1) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

    1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนคาใชจายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ          

เขาถึงได 

    1.4 สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เชน 

โรงเรียนที่ประสบปญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) โรงเรียนคุณธรรม 

โรงเรียนหองเรียนกีฬา โรงเรียนมาตรฐานสากล 

    1.5 สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง 

    1.6 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคล

ที่มีผลงานเชิงประจักษ  

2) สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

    2.1 สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area-base 

Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” เปนตน 

    2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค 

    2.3 สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน 

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู กลุมโรงเรียน 

    2.4 สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนดวยพลังประชารัฐอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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3) สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

    3.1 สงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู 

ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการสวนรวม

รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

    3.2 ประสานสถาบันหรือหนวยงานทางการศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1) รอยละ 100 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที ่

2) รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 

3) รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ

คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4) รอยละ 100 ของสถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขัน 

 5) รอยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

 6) รอยละ 100 ของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

 7) รอยละ 100 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

 8) รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย 

 9) รอยละ 100 ของนักเรียนแตละระดับชั้นอานออกเขียนไดตามเกณฑที่ สพฐ. กําหนด 

10) รอยละ 100 ของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑที ่สพฐ. กําหนด 

11) รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติจริงตามสภาพ

ความตองการ และบริบทของแตละพ้ืนที่ 

12) รอยละ 100 ของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกวา

รอยละ 50 เปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา 

13) รอยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองตนไดรับการเตรียม

ความพรอมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ตัวชี้ว ัด (Key Performance Indicator) 
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

14) จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

15) รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที ่4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  

16) รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น 

17) รอยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอขั้นพื้นฐาน

เพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

18) รอยละ 100 ของผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน

ความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ  

จัดการศึกษา 

19) อัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 

20) รอยละ 100 ของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับรวมกันสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง 

ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 
  

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักในการพัฒนา          

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการเพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 
  

 

 

 

นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง                                                                              

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

1) เด็กและเยาวชนไดรับการสรางภูมิคุมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

จํานวน 159 แหง ผูเรียนในสังกัดท้ังหมด จํานวน 23,073 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และดําเนินการ

ขับเคลื่อนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจําป 2561  ดังนี้  

               1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

  1.2  แจงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดานการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

สถานศึกษา ป 2561 

 1.3 แจงการรายงานผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ประจําป 2561 

 1.4 แจงนโยบาย ศอ.ปส. เรงรัดการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 1.5 คัดกรองเด็กเพื่อจัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้ 

ตาราง 4 จํานวนนักเรียนและเยาวชนที่ผานการคัดกรองปญหายาเสพติด จําแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จํานวนเด็กและเยาวชนที่ผานการคัดกรอง (คน) 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมคา 

กอนประถมศึกษา 4,185 - - - 

ป.1 – ป.6 16,652 - - - 

ม. 1 – ม.3 2,108 57 - - 

ม. 4 - ม.6 71 - - - 

รวม 23,073 57 - - 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ  

    2.1 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค จําแนกตามระดับชั้น  

ตาราง 5 จํานวนนักเรียนตามผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค จําแนกตามระดับชั้น 

 

  2.2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีโครงการขับเคลื่อนให

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ ดังนี้ 

   2.2.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

        (1) โครงการสรางคนดีใหบานเมือง 

        (2) โครงการสรางความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม 

                 (3) โครงการพัฒนานวัตกรรมสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก 

           (4) โครงการเสริมสรางคุณธรรมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

(โรงเรียนคุณธรรม)                               

    2.2.2 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดวยกระบวนการลูกเสือ   

    โรงเรียนตนแบบลูกเสือ  

   2.2.3 โครงการสภานักเรียน 

                 (1) กิจกรรมประกวดสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม 

     (2) การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรยีน 

   2.2.4 โครงการกิจกรรมสงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

    (1) โครงการ “ธรรมะสัญจร” ปการศึกษา 256 

    (2) โครงการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

 

 

ระดับชั้น 
จํานวนนักเรียน 

จบหลักสูตร 

ผานระดับดีขึ้นไป 

จํานวนนักเรียน (คน) รอยละ 

ป.6 2,909 2,675 91.96 

ม.3   499    486 97.39 

ม.6   15     13 86.67 
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   2.2.5 กิจกรรมการสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

    (1) โครงการ “ธรรมะสัญจร” ปการศึกษา 256 

    (2) โครงการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 

 3. สถานศึกษานํา “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 

       3.1 สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อบมเพาะผูเรียนใหมีอุปนิสัย “อยูอยางพอเพียง” 

จํานวน 157 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 

  3.2 มีสถานศึกษาผานการประเมินและประกาศเปนสถานศึกษาพอเพียงท้ังหมด จํานวน 139 

แหง คิดเปนรอยละ 88.00 

         3.3 มีสถานศึกษาเขารับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง ในป พ.ศ. 2560 จํานวน  11  

แหง และผานการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 11   แหง 

  3.4 ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 ระดับชาติ 

ชนะเลิศ ลําดับที่ 1 จํานวน 12 รางวัล ไดแก 

   (1) ชื่อกิจกรรมการแขงขัน การแขงขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล                          

ป.1-ป.3 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนบานสังกะลีนาขาม    

   (2) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันการสรางการตูนแอนิเมชัน (2D Animation)  

ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนชุมชนบานปะโค 

   (3) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุเหลือใช ประเภท

นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร                               

(4) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขัน Multi Skills Competition ป.4 - ป.6 โรงเรียน 

ที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

   (5) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันการรอยมาลัยดอกไมสด ประเภทนักเรียนที่มี 

ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1 - ป.6 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนชุมชนบานโพนสา                                                 

        (6) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนที่มี                           

ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห 4                              

   (7) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรอง 

ทางสติปญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 14 

(8) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพวิเตอร 

ม.1-ม.3 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 

   (9) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการประกวดมารยาทงามอยางไทย ประเภทนักเรียนที่มี                 

ความบกพรองทางการเรียนรู ป.1 - ป.6 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ  โรงเรียนบานพานพราว 
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   (10) ชือ่กิจกรรมการแขงขันการแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ ประเภทชาย                   

ม.1 - ม.3 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง 

   (11) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทชาย                           

ป.1 - ป.6 โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

                (12) ชื่อกิจกรรมการแขงขันการแขงขันปริศนาสรางสรรควรรณคดีไทย ม.1 - ม.3 

โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนดอนกอโนนสวรรค 

 

           กิจกรรมสรางภมูิคุมกันปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                 หนา 23   

 

           กิจกรรมขับเคลื่อนใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อบมเพาะใหนักเรียนมีอุปนิสัย “อยูอยางพอเพียง” 
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กิจกรรมสงเสริมและอนุรักษวฒันธรรมไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ                        

                ในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน   

1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

1.1 เด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา 

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงครายดานในระดับดี (ขัอมูล ณ ภาคเรียนที ่2/2560 31 มีนาคม 2561) 
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ตาราง 6 จํานวนนักเรียนปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี จําแนกเปนรายดานและชั้นเรียน 
 

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินพัฒนาการ 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช และ ดี 

  1.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน  150 แหง มีเด็กปฐมวัยเขาเรียน 

จํานวน 147  แหง จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

จํานวน  147 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 

                 การอบรมโครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย “ป 2561 

 

 

 

 

 

 

  

  2) สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้ว ัด เกณฑการ

จบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

             2.1 สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560) ไดสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษาและการบริหาร

จัดการหลักสูตร ในปการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษา ปที่ 1 และ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 จํานวน 

157 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 

ระดับชั้น 

จํานวน 

นักเรียน

ทั้งหมด

(คน) 

ผูเรียนระดับปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  

จําแนกรายดาน (คน) 

ดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม ดานสติปญญา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อนุบาล 1 256 235 91.80 233 91.02 231 90.23 227 88.67 

อนุบาล 2 2,071 1,995 96.33 1,993 96.23 1,987 95.94 1,872 90.39 

อนุบาล 3  2,203 2,135 96.91 2,145 97.37 2,146 97.41 2,021 91.74 

รวม 4,530 4,365 96.36 4,371 96.49 4,364 96.33 4,120 90.95 
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             2.2 จัดประชุมทางไกลตามการถายทอดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

แยกเปน 6 จุด ตามอําเภอ สําหรับผูบริหารและครูกลุมสาระการเรียนรู จํานวน 628 คน 

             2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับครู 4 กลุมสาระการเรียนรู                    

ไดแก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา การงานอาชีพ จํานวน 450 คน 

             2.4 นิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา/กลุมสาระการเรียนรู และ 

การนําหลักสูตรสูชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ติดตามผลการใชหลักสูตรฯระยะที่ 1  ครั้งที่ 3 ติดตามผลการใช

หลักสูตรฯ ระยะที่ 2 และสรุปรายงานผลการใชหลักสูตร ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
 

การประชุมการสรางความเขาใจในการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3) ผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                         

        3.1 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดทั้งหมด จํานวน 18,327 คน                                                         

              3.2 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีขึ้นไป จํานวน 13,295 .คน คิดเปนรอยละ 72.54 

              3.3 สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    

ของผูเรียนรอยละ 97.48 

การพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 
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         4) สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย แหลงที่มาของ

ขอสอบปลายป ปการศึกษา 2560 ที่สถานศึกษานํามาใชในการวัดและประเมินผลผูเรียน  

               4.1 ขอสอบของสถานศึกษาเองที่เปนขอสอบวัดการคิดขั้นสูง จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 0.65 

               4.2 ขอสอบท่ีพัฒนาขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 155 แหง                                       

คิดเปนรอยละ 100.00 

              4.3 สถานศึกษาที่มีการนําขอสอบมาใชมากกวา 1 แหลงขึ้นไป จํานวน 7 แหง                                       

คิดเปนรอยละ 4.52  

การประชุมการสรางความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการเสริมสรางศักยภาพในการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

   5) นักเรียนแตละระดับชัน้อานออกเขียนไดตามเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พื้นฐานกําหนด 

                5.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดนําขอมูลสารสนเทศที่ได

จากการประเมินความสามารถในการอาน การเขียน ปการศึกษา 2560 ที่ผานมา นํามาเปนขอมูลพื้นฐาน 

ในการกําหนดแนวทางพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบ 5A  ดังนี้  A1:  Awareness  คือ        

การสรางความตระหนัก ความสําคัญและความรวมมือรับผิดชอบของผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอน  

ทุกคนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  A2:  Activity  คือ    

จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือทั้งในดานปจจัย วิธีการและสื่อ นวัตกรรม ใหกับ

โรงเรียน ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน-กันยายน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมคายพัฒนา

คุณภาพการอานและการเขียนของครู และผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมแขงขันทักษะภาษาไทยของผูเรียน    

ในโครงการรักษภาษาไทย กิจกรรมสงเสริมประกวด/แขงขัน วิธีปฏิบัติที่ดี  เพื่อพัฒนาการอานและการ
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เขียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 3 ดาน  

1) ดานการจัดกระบวนการเรียนพัฒนาการอานและการเขียน  2) ดานสื่อ นวัตกรรมพัฒนาการอานและ

การเขียน 3) ดานวิจัยพัฒนาการอานและการเขียน A3:  Assessment  คือ  การวัดและประเมินผลการ

อานและการเขียนเพื่อการพัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนของนักเรียน และรายงานผลการ

ประเมินทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส (e-MES)   A4:  Analyze  คือ  วิเคราะหผลการประเมิน

ความสามารถใน การการอานและการเขียน เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ และสรุปรายงานผลการประเมิน

ความสามารถการอานและการเขียนของนักเรียน  A5:Accommodations  คือ การใหความชวยเหลือ 

โดยการ นิเทศ ติดตาม และใหความชวยเหลือ โรงเรียน ครูผูสอนภาษาไทย อยางใกลชิด  เกิดประโยชน 

หรือผลกระทบทางบวกแกผูเรียน คือ นักเรียนไดรับพัฒนาการอาน การเขียน  และนักเรียนที่อานไมออก    

เขียนไมได มีแนวโนมลดลง 

คายสงเสริมนิสัยรักการอาน และการประชุมปฏิบัติการ  

“เดินหนาพัฒนาการอานออกเขียนไดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                5.2  สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทั้งหมด

จํานวน 157 โรงเรียน 2 สาขา มีการประเมินในชั้นเรียนตามกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยใชเครื่องมือ

ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2561 ขอมูล ณ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มีดังนี้ 

 

 

 

 

  



 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                 หนา 29   

 

 

ตาราง 7  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.1 จําแนกตามผลการประเมิน  

    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 1   ทัง้หมด  2,584  คน 

     บกพรอง ฯ    245 คน 

     ปกติ  2,339 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,604 437 220 78 2,339 

 
รอยละ 68.58 18.68 9.41 3.33 100.00 

การอานรูเรื่อง จํานวน 1,551 609 141 38 2,339 

 
รอยละ 66.31 26.04 6.03 1.62 100.00 

การเขียนคํา จํานวน 1,398 518 291 132 2,339 

 
รอยละ 59.77 22.15 12.44 5.64 100.00 

การเขียนเรื่อง จํานวน 1,608 419 217 95 2,339 

 
รอยละ 68.75 17.91 9.28 4.06 100.00 

 

ตาราง 8  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.2 จําแนกตามผลการประเมิน  

    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 2   ทั้งหมด  2,449  คน 

     บกพรอง ฯ   486 คน 

     ปกติ  1,963 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,525 317 102 19 1,963 

 
รอยละ 77.69 16.15 5.20 0.97 100.00 

การอานรูเรื่อง จํานวน 464 1,069 405 25 1,963 

 
รอยละ 23.64 54.46 20.63 1.27 100.00 

การเขียนคํา จํานวน 964 645 276 78 1,963 

 
รอยละ 49.11 32.86 14.06 3.97 100.00 

การเขียนเรื่อง จํานวน 820 775 327 41 1,963 

 
รอยละ 41.77 39.48 16.66 2.09 100.00 
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ตาราง 9  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.3 จําแนกตามผลการประเมิน  

    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 3   ทั้งหมด  2,558  คน 

     บกพรอง ฯ   636 คน 

     ปกติ  1,922 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานออกเสียง จํานวน 1,502 321 90 9 1,922 

 
รอยละ 78.15 16.70 4.68 0.47 100.00 

การอานรูเรื่อง จํานวน 437 957 506 22 1,922 

 
รอยละ 22.74 49.79 26.33 1.14 100.00 

การเขียนคํา จํานวน 1,007 578 280 57 1,922 

 
รอยละ 52.39 30.07 14.57 2.97 100.00 

การเขียนเรื่อง จํานวน 974 693 238 17 1,922 

 
รอยละ 50.68 36.06 12.38 0.88 100.00 

 

ตาราง 10  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.4 จําแนกตามผลการประเมิน  

     จํานวนนักเรียนชั้น ป. 4   ทั้งหมด  2,637  คน 

     บกพรอง ฯ   597 คน 

     ปกติ  2,040 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานตามหลัก จํานวน 265 829 787 159 2,040 

    การใชภาษา รอยละ 12.99 40.64 38.58 7.79 100.00 

การอานรูเรื่อง จํานวน 213 780 970 77 2,040 

 
รอยละ 10.44 38.24 47.55 3.77 100.00 

การเขียนสรุป จํานวน 746 928 345 21 2,040 

   ใจความสําคัญ รอยละ 36.57 45.49 16.91 1.03 100.00 

การเขียนเรื่อง จํานวน 772 882 369 17 2,040 

  ตามจินตนาการ รอยละ 37.84 43.24 18.09 0.83 100.00 
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ตาราง 11  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.5 จําแนกตามผลการประเมิน  

    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 5   ทั้งหมด  2,690  คน 

     บกพรอง ฯ   632 คน 

     ปกติ  2,058 คน 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานตามหลัก จํานวน 328 1,113 554 63 2,058 

    การใชภาษา รอยละ 15.94 54.08 26.92 3.06 100.00 

การอานรูเรื่อง จํานวน 143 644 1,111 160 2,058 

 
รอยละ 6.95 31.29 53.98 7.77 100.00 

การเขียนยอความ จํานวน 651 1,007 373 27 2,058 

    รอยละ 31.63 48.93 18.12 1.31 100.00 

การเขียนเรื่อง จํานวน 870 896 267 25 2,058 

  ตามจินตนาการ รอยละ 42.27 43.54 12.97 1.21 100.00 

 

ตาราง 12  จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ป.6 จําแนกตามผลการประเมิน  

    จํานวนนักเรียนชั้น ป. 6   ทั้งหมด  2,847  คน 

     บกพรอง ฯ   667 คน 

     ปกติ  2,180 คน 
 

ดานการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง รวม 

การอานตามหลัก จํานวน 287 928 758 207 2,180 

    การใชภาษา รอยละ 13.17 42.57 34.77 9.50 100.00 

การอานรูเรื่อง จํานวน 212 847 1,000 121 2,180 

 
รอยละ 9.72 38.85 45.87 5.55 100.00 

การเขียนยอความ จํานวน 895 932 309 44 2,180 

    รอยละ 41.06 42.75 14.17 2.02 100.00 

การเขียน จํานวน 828 992 320 40 2,180 

  เรียงความ รอยละ 37.98 45.50 14.68 1.83 100.00 
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ตาราง 13 จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้น ม.1- ม.3 จําแนกตามผลการประเมินความสามารถ 

    ในการรูเรื่องการอาน (Reading Literacy) ตามแนว PISA  
 

ชั้นการศึกษา 
ระดับผลการประเมิน 

ดีมาก ด ี พอใช ปรับปรุง รวม 

ม. 1  จํานวนทั้งหมด         638  คน จํานวน 116 216 153 23 508 

               บกพรอง ฯ      130  คน รอยละ 22.83 42.52 30.12 4.53 100.00 

               ปกติ              508  คน 
 

     

ม. 2  จํานวนทั้งหมด         686  คน จํานวน 114 299 122 15 550 

               บกพรอง ฯ      136  คน รอยละ 20.73 54.36 22.18 2.73 100.00 

               ปกติ              550  คน 
 

     

ม. 3  จํานวนท้ังหมด         591  คน จํานวน 97 212 137 29 475 

               บกพรอง ฯ      116  คน รอยละ 20.42 44.63 28.84 6.11 100.00 

               ปกติ              475  คน 
 

      

   6) นักเรียนอานหนังสือตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

          6.1 สถานศึกษาในสังกัดที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตามแนวทางการดําเนินงาน

สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จํานวน 157 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 

        6.2 สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีการพัฒนาหองสมุดตามแนวทางการดําเนินงานสงเสริมนิสัยรักการ

อานและพัฒนาหองสมุดโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 135 แหง     

คิดเปนรอยละ 85.97  ดําเนินการตามโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู 

    7) ผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ  โดยดําเนินการ

โครงการพัฒนาอาชีพ สูไทยแลนด 4.0 เพื่อการมีงานทํา ไดรับงบประมาณจาก มูลนิธิ ซีซีเอฟ หนองคาย 

และจัดทําหลักสูตร รวมกับมูลนิธิ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหกับนักเรียนมีนักเรียนเขารวม 30 คน 

จํานวน 3 โรงเรียน นักเรียนมีความรูและทักษะอาชีพตามความถนัด ความตองการของนักเรียน 

      8) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   ที่ไดดําเนินการตรวจสอบ/วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ทั้งรายกลุม

สาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จํานวน  157  แหง คิดเปนรอยละ 100.00  โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติตาม

ประเด็นนี้อยูในระดับ 2 คือ มีความพยายามดําเนินการ จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 7.64  และ

สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติอยูในระดับ 3 คือ เกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ จํานวน 145 แหง คิดเปนรอยละ  

92.36 
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ตาราง 15 จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

  ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ปการศึกษา 2559 - 2560 
 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50  

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2559 รอยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/

ลดลงจากป  

พ.ศ. 2559 

จํานวน

นักเรียน 

ที่เขา

สอบ 

นักเรียน 

ที่มีผลการทดสอบ 

มากกวารอยละ 50  

จํานวน

นักเรียน 

ที่เขา

สอบ 

นักเรียน 

ที่มีผลการทดสอบ 

มากกวารอยละ 50  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 2,010 620 30.85 2,239 1,265 56.50 -25.65 

วิทยาศาสตร 2,009 214 10.65 2,239  391 17.46  -6.81 

คณิตศาสตร 2,010 183  9.10 2,239  379 16.93  -7.83 

ภาษาอังกฤษ 2,009 157  7.81 2,239  129  5.76   2.05 

 

ตาราง 15 จํานวนและรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50 ปการศึกษา 2559 - 2560 
 

กลุมสาระ 

การเรียนรู 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 50  

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2559 รอยละ 

ที่เพ่ิมขึ้น/

ลดลงจากป  

พ.ศ. 2559 

จํานวน

นักเรียน 

ที ่

เขาสอบ 

นักเรียนที่มีผล 

การทดสอบ 

มากกวารอยละ 50  

จํานวน

นักเรียน 

ที ่

เขาสอบ 

นักเรียนที่มีผล 

การทดสอบ 

มากกวารอยละ 50 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 460 142 30.87 497 116 23.34 7.53 

วิทยาศาสตร 461    5 1.08 494    5 1.01 0.07 

คณิตศาสตร 460   7 1.52 497    5 1.01 0.51 

ภาษาอังกฤษ 460   1 0.22 497    -    - 0.22 
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    9) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดรับการเตรียมความพรอมในการประเมินระดับ

นานาชาติตามโครงการ PISA สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดจัดทํา

โครงการการพัฒนาสมรรถนะและทักษะตามกรอบการประเมิน PISA 2018  ดําเนินการขับเคลื่อน ดังนี้ 

             9.1 ระดับเขตพื้นที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับครู ทั้ง 28 โรง โรงละ 3 คน จํานวน 84 คน 

โดยเนนการฝกปฏิบัติจริงจนมีความเขาใจ ทั้ง 3 ดาน และสามารถนําแนวปฏิบัติลงสูตัวผูเรียนครบ 100 % 

เพื่อเตรียมความพรอมการประเมิน PISA 2018 

              9.2 ระดับโรงเรียน ครูแกนนํานําความรูที่ไดไปขยายผลในระดับโรงเรียนและลงสูตัวผูเรียน 

              9.3 ระดับหองเรียน ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถเปนที่ปรึกษาใหนักเรียนในเรื่อง

การสอบดวยคอมพิวเตอร Computer-based Assessment) 

    10) การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห  สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สงเสริมโรงเรียนในสังกัดใหมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัด

กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางกระบวนการคิดวิเคราะหตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ไดแก 

การสอนแบบโครงงาน  การพัฒนาโครงการสวนพฤกษศาสตร  การบูรณาการ STEM  Education :      

สะเต็มศึกษา  การสอนแบบสืบเสาะ การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรู  เชน DLTV  DLIT  เปนตน 

 

ศูนยอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา 
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           กิจกรรมอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 3  ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่  3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1) ครูที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ครูผูสอนภาษา 

อังกฤษทั้งหมด จํานวน  183 คน และมีครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 2561 จํานวน 38 คน โดยไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ 89.47 

 2) การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บนระบบ Training Obec 

ครูผูสอน จํานวน 882 คน คิดเปนรอยละ 74.06 ไดรับการพัฒนาตามความตองการของตนเองโดยวิเคราะห

จาก ID PLAN รายบุคคล ซึ่งผูอํานวยการสถานศึกษาไดอนุมัติใหครูผูสอนในสังกัดสมัครเขารับการพัฒนา

ตามความตองการของตนเอง 

 3) การพัฒนาครูตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู: PLC ครูไดรับการพัฒนาตาม

หลักสูตรทีเ่ปนประโยชนตอการเรียนการสอน และนําความรูจากการพัฒนามาตอยอดกิจกรรมในหองเรียน 

  4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจํานวนสถานศึกษาที่ขาดแคลนครู จํานวน  37 แหง ไดรับการ

จัดสรรอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน จํานวน 19 อัตรา และดําเนินการจางครูผูทรงคุณคาแหงแผนดินได 

จํานวน 19 อัตรา คิดเปนรอยละ 51.35   
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การพัฒนาครูตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู : PLC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 4 ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 1) ประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษาภาคบังคับ จํานวนประชากรตาม ทร.14                                   

ที่เกิดป พ.ศ. 2554 ในเขตพื้นที่บริการ 3,362 คน เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 คิดเปนรอยละ 100.00 ดังนี้ 

  1.1 เขาเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวน 1,894 คน คิดเปนรอยละ 56.34   

  1.2 เขาเรียนสังกัดอื่น จํานวน 828 คน คิดเปนรอยละ 24.63 

  1.3 เขาเรียนชั้นอื่น (รวมทุกสังกัด) จํานวน 640 คน คิดเปนรอยละ 19.04 

 2) นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอขัน้พื้นฐาน จํานวนนักเรียนที่

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 530 คน ดังนี้ 

2.1 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 ศึกษาตอสายสามัญ จํานวน 134 คน 

คิดเปนรอยละ 25.28 

2.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 ศึกษาตอสายอาชีพ จํานวน 354 คน 

คิดเปนรอยละ 66.79 

2.3 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 ศึกษาเทียบเทา จํานวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 6.04 
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 1) ผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสําคัญของ 

การดําเนินชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    

ไดดําเนินการตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในดานการสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษสิ่งแวดลอม และ ผูเรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของสิ่งแวดลอมศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับดีขึ้นไป จํานวน 115 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 73.00 และสงเสริมความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้                             

   1.1 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste  

School ซึ่งมสีถานศึกษาที่ไดรับรางวัล ดังนี้ 

    (1) โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โรงเรียนที่

ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนบานสาวแล  อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

              (2) โครงการโรงเรียนสีเขียวของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

โรงเรียนที่ไดรับรางวัล คือ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  1.2 มีการดําเนินการจัดการ Big Cleaning day ในสวนของบริเวณสํานักงานและแบงโซนให

บุคลากรรวมกันทําความสะอาดในพื้นท่ีโดยรอบ                      

     1.3 มีบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดใหมีถังขยะแยกประเภท เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานแยก

ขยะกอนท้ิง มีการกําหนดใหโรงเรียนทุกโรงในสังกัดดําเนินการบูรณาการการการเรียน การสอนการจัดการ

ขยะเขากับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกกลุมสาระใหแกนักเรียนทุกโรงเรียน เชน วิชาเกษตร สอนใหมีการ

ทําปุยหมักชีวิภาพ วิชาคณิตศาสตรสอนใหคํานวณมูลคาปริมาณขยะรีไซเคิล คัดแยกประเภท วิชาการงาน

พื้นฐานอาชีพ สอนใหนักเรียนจัดทําสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชหรือขยะรีไซเคิล เพื่อสรางมูลคาใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ฯลฯ 

 2) การประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีว ิต สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดําเนินการสงเสริมประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดําเนนิชีวิต ดังนี้ 

  2.1 มีการดําเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เปน

โครงการที่ดําเนินการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี  ซึ่งมีโรงเรียนที่ดําเนินการตามโครงการ จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนอาโอยามา 2 

  2.2 โครงการดวยรักและหวงใย  เปนโครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันของ

โรงเรียน  เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันทุพโภชนาการ  โรงเรียนที่ดําเนินการตามโครงการ

ดวยรักและหวงใย มีจํานวน 4 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหมวยวิทยา)  (2) โรงเรียน

บานวาน  (3) โรงเรียนบานหวยไซงัว  (4) โรงเรียนอาโอยามา 2 ซึ่งโรงเรียนดังกลาวไดดําเนินการแกไข
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ปญหาทุพโภชนาการของนักเรียน ฝกอาชีพใหนักเรียน เพื่อใหนักเรียนที่จบการศกึษามีอาชีพตามความถนัด

ของตนเอง และมีการขยายผลการดําเนินงานใหโรงเรียนในเครือขายดําเนินการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหาร

กลางวันของนักเรียน โดยขอความรวมมือในทุกภาคสวนในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 

เชน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สํานักงานประมง

จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
 

    กิจกรรม Big Cleaning day  

และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการดําเนินชีว ิตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
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โครงการอาหารกลางวัน 
 

 
 

 

 

 

 

 
นโยบายที่ 6 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ 

      จัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนี้   

           1) ใหโรงเรียนในสังกัดสรางเครือขายตาม ความสมัครใจ ในการพัฒนาการศึกษาเพราะเปน

โรงเรียนขนาดเล็กครูไมครบชั้น และไมตรงตามวิชาเอก จึงไดจัดทําบันทึก เชน เครือขายจตุภาคี 

ประกอบดวยโรงเรียนบานโคกกอง โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน โรงเรียนโคกคําทุงสวาง  

โรงเรียนบานบอแปบหนองหญามาวิทยา 

           2) ใหโรงเรียนในสังกัดประสานกับชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติด และอบายมุขในโรงเรียน 

โดยแตงตั้งกํานัน ผูใหญบาน ประธานชุมชนรวมกันสอดสองดูแลและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดที่ระบาด            

เขามาในสถานศึกษา 

           3) ใหโรงเรียนในสังกัดสรางเครือขาย ICT กับโรงเรียนไกลกังวล โดยใชรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนจากเครือขายทางไกล ทําใหนักเรียนไดเรียนจากครูที่จบตรงวิชาเอก และไดรับประสบการณใหม  

           4) ใหโรงเรียนสังกัดเชื่อมโยงเครือขายผูใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา จากเครือขายผูปกครอง   

เครือขายศิษยเกา หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ ชุมชน เปนตน เพื่อรับการสนับสนุนการจัด

การศึกษาในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ซึ่งสถานศึกษา

ในสังกัด ทั้งหมด จํานวน  159  แหง (เปนโรงเรียนที่ไมมีนักเรียนเรียน 3 แหง คงเหลือ โรงเรียนที่สํารวจ 

156 แหง) ไดรับการสงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมจากผูปกครอง ชุมชนสังคม ฯลฯ อยางนอย 1 ดาน 

จํานวน  156 แหง  รอยละ 100.00 และไดรับการสงเสริม สนับสนุน การมีสวนรวม จากผูปกครอง ชุมชน

สังคม ฯลฯ ครบทั้ง 4 ดาน จํานวน  81 แหง รอยละ  51.92 
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   ทั้งนี้ ผลจากการดําเนินงานระดมทรัพยากร ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 1 จัดทําอยางมีระบบขับเคลื่อนผานเครือขายสถานศึกษา และจาการสํารวจผลการระดม

ทรัพยากร ฯ ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด พบวา ไดรับการสนับสนุนและไดรับการมีสวนรวมกับ

องคกรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 

   (1) ดานวิชาการ  โรงเรียนที่มีการระดมทรัพยากร จํานวน  92 โรงเรียน จากโรงเรียน 

ทั้งหมด 156 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 58.97 

   (2) ดานงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรครบทุกโรงเรียน จํานวน 156 โรงเรียน                          

คิดเปนรอยละ 100.00 

   (3) ดานการบริหารงานบุคคล มีการระดมทรัพยากร จํานวน 85 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 54.49 

             (4) ดานการบริหารทั่วไป มีการระดมทรัพยากร จํานวน 94 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 60.26 
 

การระดมทรัพยากรจากชุมชน หนวยงานอื่น 
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 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดําเนินการขับเคลื่อนและ

ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ 2561  มีผลการดําเนินงานตามนโยบาย     

ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

  ผลการดําเนินการ 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ที่ไดดําเนินการ

ตรวจสอบ วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ทั้งรายกลุมสาระและรายสาระ (ตัวชี้วัด) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จํานวน  157  แหง คิดเปน

รอยละ 100.00 โดยมีสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติตามประเด็นนี้อยูในระดับ 2 คือ มีความพยายาม

ดําเนินการ  จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 7.64 และสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติอยูในระดับ 3 คือ    

เกิดวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ จํานวน 145 แหง คิดเปนรอยละ 92.36 
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบานหนอง 

ตั้งอยูเลขที่ 64 หมู 6 ต.บานมวง 

อ.สังคม จ.หนองคาย 

1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

   (O-NET) ดวยระบบการศึกษา   

   ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

2) PARDITAR  Model 

โรงเรียนบานคุยนางขาว 

หมู 3  ต.หนองกอมเกาะ 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

3) คุณธรรมนําผลสัมฤทธิ์ 

โรงเรียนน้ําสวยมิตรภาพที่ 19 

หมู 1 ต.สระใคร อ.สระใคร 

จ.หนองคาย 
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

     ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เปดสอนระดับ

ปฐมวัยจํานวน 148 โรงเรียน  เปดสอนสําหรับเด็กกลุมอายุ 3-5 ป จํานวน 4,349 คน คิดเปนรอยละ 

57.47  ของประชากรเด็กอายุ 3-5 ป ใน 6 อําเภอ 

 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงาน

ตามนโยบายการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย ไดแก จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสําหรับเด็กลุมอายุ 3-5 ป 

มีโอกาสเขาเรียน โดยมีโรงเรียนเปดสอนชั้นอนุบาลปที่ 1  จํานวน 29 โรงเรียน เปดสอนชั้นอนุบาล 2 และ 

จํานวน 147 โรงเรยีน มีเด็กอายุ 4 และ 5 ป เขาเรยีนในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 1 รอยละ 77.44  และ 83.36  สําหรับเด็กกลุมอายุ 3 ป มีเพียงรอยละ 11.11 
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนไทยรัฐว ิทยา 105 

(เชือกหมวยวิทยา) 

หมู 9 ต.พระธาตุบังพวน 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

1) การจัดประสบการณสําหรับ 

   เด็กปฐมวัย ตามแนวคิด       

   มอนเตสซอรี ในกลุมเด็กคละอายุ 

2) การพัฒนาการเรียนรูสําหรับ           

   เด็กปฐมวัยโดยสนามเด็กเลน   

   ตามรอยพระยุคลบาทฯ 

โรงเรียนดงเวนดงเจริญวิทยา 

หมู 5 ต.สองหอง 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

3) การพัฒนาทักษะกระบวนการ 

   วิทยาศาสตร  สําหรับเด็กปฐมวัย  

   โดยโครงการ”บานนักวิทยาศาสตร  

   นอยประเทศไทย” 

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

ต.หนองกอมเกาะ  

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 

     ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มคีรูที่เขารับการพัฒนาครู 

ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้งหมด จํานวน  183 คน และมี

ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่เขารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปงบประมาณ 

2561 จํานวน 38 คน โดยไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน  34  คน  คิดเปนรอยละ 

89.47  ในการนิเทศครูที่ผานโครงการ Boot Camp  ใชทีมศึกษานิเทศก ดําเนินการนิเทศโดยการสัมภาษณ 

เขาเยี่ยมชั้นเรียน โดยยึดแนวทางการดําเนินการนิเทศติดตาม โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และเครื่องมือนิเทศ จํานวน 8 

ฉบับ เปนแบบสัมภาษณ แบบสังเกตชั้นเรียน แบบสะทอนผลตนเองของครูผูสอน และแบบสอบถามความ

พึงพอใจของครูผูสอนและนักเรียน (ตามเอกสารแนบทายพรอมนี้) ซึ่งมีผูเกี่ยวของในการนิเทศ ติดตามใน

สถานศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน /รองผูอํานวยการ หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และนักเรียนที่ครูผูสอนรับผิดชอบ ในการดําเนินการครั้งนี้จะทําใหทราบ

ถึงผลจากการจัดการเรียนการสอนที่เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการสื่อสารเนนทั้งทักษะการฟง              

พูด อาน เขียน (Communicative Language Teaching :CLT)  ซึ่งเปนแนวทางหลักของการอบรมพัฒนา

ครูตามโครงการ Boot Camp ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการการเรียนรูภาษาอังกฤษที่เนนการ

สื่อสาร แทนการเนนหลักไวยากรณ และการเขียน หลังจากนั้น ก็กําหนดการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ตลอดจนดําเนินการสงเสริมใหโรงเรียน และกลุม

เครือขายสถานศึกษาจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมทุกกลุมสาระดวย 
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

ต.หนองกอมเกาะ  

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

1) กิจกรรมการใชภาษาอังกฤษ 

   หนาเสาธง และ  2) เปดหองเรียน 

   พิเศษที่สอนภาษาอังกฤษในบาง 

   กลุมสาระการเรียนรูสอนโดยครู 

   ตางประเทศ 

3) เรียนคําศัพทดวยเพลงพ้ืนบาน 

   อีสาน (หมอลํา) การผลิตสื่อการ 

   เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบานเบิดวิทยา 

หมู 6 ต.วัดธาตุ  

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
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นโยบายที่ 4  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห                                                                         

     ผลการดําเนินงาน 

      การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางกระบวนการ

คิดวิเคราะห ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดแก  

(1)  การสอนแบบโครงงานสงเสริมการอาน   

(2) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา(STEM Education) 

(3) โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพดวยการจัดประสบการณการเรียนรู 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ป 2561  

(4)  โครงการ “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 

(5)  โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู และกิจกรรม Active Learning” 

(6)  การอบรมครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปาสักวิทยา 

หมู 9 ต.กองนาง 

อ.ทาบอ จ.หนองคาย 
1) การสงเสริมการอาน 

2) การจัดประสบการณ                        

   ตามแนวคิดมอนเตสซอรี                    

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 

(เชือกหมวยวิทยา) 

หมู 9 ต.พระธาตุบังพวน 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

3) การจัดการเรียนรูโดยคณิตศาสตร 

   ขั้นสูงโดยนวัตกรรม Lesson  

   Study และ Open  Approach 

โรงเรียนบานหัวทราย 

หมู 12 ต.บานพานพราว 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 
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 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM  Education) ปงบประมาณ 2561  สถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดให

มีการอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย  ประถมศึกษามัธยม 

ศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผานสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา 2 ชอง ไดแก 

DLTV และ IPST Thailand Youtube ไปท่ีศูนยการอบรมครูแตละสังกัดท่ัวประเทศ 

         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เปนศูนยอบรมปลายทางระดับชั้น

ปฐมวัยและประถมศึกษา  ไดดําเนินงานจัดอบรมตามหลักสูตรครูดวยระบบทางไกล ดังนี้ 

         ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 

         ระดับประถมศึกษาตอนตน วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 

         ระดับปฐมวัย     วันที่ 3-5 มิถุนายน 2562 และวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 

  โรงเรียนในสังกัดใหครูผูสอนเขารับการอบรมระดับประถมศึกษา 145 คน จาก 52 โรงเรียน      

คิดเปนรอยละ  33.12   
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม 

หมู 14 ต.พานพราว 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

1) สะเต็มรถโภชนา 

โรงเรียนบานโคกคอน 

หมู 5 ต.โคกคอน 

อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

โรงเรียนหาดคําบอนวัฒนา 

หมู 14 ต.หาดคํา 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

2) มือมหัศจรรย 

3) รถพลังงานลม 
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นโยบายที่ 5  การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

 ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต1 ไดดําเนินการขับเคลื่อนการแนะแนว

การศกึษาเพื่ออาชีพ โดยประชุมสรางความตระหนักและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการแนะแนวการศึกษาเพื่อ

อาชีพใหกับคุณครูที่รับผิดชอบทุกโรงทั้งระดับประถมและมัธยม คิดเปนรอยละ 100.00  และไดขับเคลื่อน

นโยบาย ดังนี้ 

        (1) จัดทําขอมูลสารสนเทศกิจกรรมแนะแนวการศึกษา และอาชีพของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ทําใหนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมไดรับการแนะแนว

และมทีัศนคติที่ดีตออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ  

  (2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  (PLC) การแนะแนวสงเสริมอาชีพโรงเรียนขยายโอกาส 

จํานวน 28  โรง  

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 6 การพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ  

                (ไมเกี่ยวของ) 

 

โรงเรียนบานเหมือดแอ 

หมู 10 ต.คอกชาง 

อ.สระใคร จ.หนองคาย 

1) แนะแนวสงเสริมการอาชีพ 

   การทํายาสระผมสุมนไพร 

โรงเรียนอาโอยามา 2 

หมู 1 ต.ดานศรีสุข 

อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 

โรงเรียนหาดคําบอนวัฒนา 

หมู 14 ต.หาดคํา 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

2) แนะแนวสงเสริมการอาชีพ 

   ชางซอมไฟฟา 

3) แนะแนวสงเสริมการอาชีพ 

   นวดสมุนไพร 
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นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

     ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดดําเนินการบริหารจัดการ โดยใชการ

รวมศูนยโรงเรียน เพื่อลดปญหาความแตกแยกของชุมชน ประชาชน และผูปกครองนักเรียนที่มีแนวคิด

เกี่ยวกับโรงเรียนคูบาน บานคูวัดกับโรงเรียนตองทํางานรวมกันหรือที่เรียนวา “บวร” แตอยูในขั้นตอนการ

สรางความเขาใจกับผูปกครองใหเห็นคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญทําใหโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบมีผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) คาเฉลี่ยสูงกวาระดับชาติ การบริหารจัดการการมีสวนรวมจาก   

ทุกฝายรวมกันจัดการศึกษา  นักเรียนตอหองเปนไปตามเกณฑ และครู 1 คน ตอ 1 หองเรียน            

(One Teacher One room) นักเรียนทุกคนไดเรียนรูเต็มหลักสูตร เนื้อหา เต็มเวลา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กทุกรูปแบบ ดังนี้ 

  1. รวมศูนยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกลบาน) จํานวน 3 แหง คือ 

   (1) โรงเรียนหินโงมวิทยา อําเภอเมืองหนองคาย โรงเรียนเครือขาย คือ  

โรงเรียนบานพราวใตเจริญสุข โรงเรียนบานจอมแจง และโรงเรียนบานดงเจริญ 

  (2) โรงเรียนบานทุมฝาง อําเภอทาบอ โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนบานอุมเย็น 

  (3) โรงเรียนปาสักวิทยา อําเภอทาบอ โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนบานหงสทองสามขา  

และโรงเรียนบานนาบง 

   โครงการระยะท่ี 2 ในปงบประมาณ 2562 จํานวน  2 โรงเรียน คือ                                               

   (1) โรงเรียนบานโนนดูโพนหวายประชาสรรค อําเภอสระใคร โรงเรียนเครือขายโรงเรียนบาน 

นากอ และโรงเรียนบานโนนแดง 

  (2) โรงเรียนบานเดื่อ อําเภอทาบอ โรงเรียนเครือขายโรงเรียนบานนาน้ําพาย และโรงเรียน  

บานนอย 

  2. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกลุมเครือขายสถานศึกษา จํานวน 5 เครือขาย 

  (1) กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 3 โรงเรียนบานโคกปาฝาง  โรงเรียนบานหนองบอ 

  (2) กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 4 โรงเรียนบานนาอางสรางอาง โรงเรียนบานสวยหลง 

  (3) กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 11 โรงเรียนบานวังน้ํามอก โรงเรียนดอนขนุนพัฒนา 

  (4) กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 12 โรงเรียนบานน้ําทอน โรงเรียนบานโพนทอง 

  (5) กลุมเครือขายสถานศึกษาที่ 13 โรงเรียนบานแกงใหม โรงเรียนบานมวงน้ําไพร 
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 3. การสงเสริมใชสื่อทางไกล DLTV 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดรับนโยบายจากกระทรวง  

ศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กทุกแหง โดยการจัดการเรียนรูกับตนทางวังไกลกังวล                      

ในการแกปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดครูผูสอน และครูผูสอนไมตรงตามวิชาเอก ซึ่งดําเนินการได                   

อยางมีประสิทธิภาพอยางดียิ่ง 
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 8 การอานออกเขียนได 

     ผลการดําเนินงาน 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดนําขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการ

ประเมินความสามารถในการอาน การเขียนปการศึกษา 2560 ที่ผานมา นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการ

กําหนดแนวทางพัฒนาการอานและการเขียนของนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 1 มีแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบ 5A  ดังนี้ A1 : Awareness  คือ การสรางความ

ตระหนัก ความสําคัญและความรวมมือรับผิดชอบของผูอํานวยการโรงเรียนและครูผูสอนทุกคนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 A2 : Activity คือ จัดกิจกรรมสงเสริม 

สนับสนุนและใหความชวยเหลือท้ังในดานปจจัย วิธีการและสื่อ นวัตกรรม และใหกับโรงเรียน ระยะเวลา

ดําเนินการ เดือนเมษายน-กันยายน โดยดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมคายพัฒนาคุณภาพการอานและการ

ศูนยการเรียนโรงเรียนเครือขายรวม

พัฒนา “จตุภาคี” 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

2) การจัดการเรียนหองเรียนกีฬา 

 

โรงเรียนบานโสกกลา 

หมู 1 ต.แกงไก 

อ.สังคม จ.หนองคาย 

โรงเรียนบานไทยสามัคค ี

หมู 6 ต.หนองปลาปาก 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

 

1) การมีสวนรวม 

 

3) การพัฒนาการอาน เขียน 

   สูความเปนเลิศ 
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เขียนของครู และผูเรียน  กิจกรรมสงเสริมแขงขันทักษะภาษาไทยของผูเรียนในโครงการรักษภาษาไทย 

กิจกรรมสงเสริมประกวด/แขงขัน วิธีปฏิบัติที่ดี  เพื่อพัฒนาการอานและการเขียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 3 ดาน 1) ดานการจัดกระบวนการ

เรียนพัฒนาการอานและการเขียน 2) ดานสื่อ นวัตกรรมพัฒนาการอานและการเขียน 3) ดานวิจัยพัฒนา 

การอานและการเขียน A3 : Assessment  คือ การวัดและประเมินผลการอานและการเขียนเพื่อการ

พัฒนาความสามารถในการอานและการเขียนของนักเรียน และรายงานผลการประเมินทางระบบการ

ติดตามทางอิเล็กทรอนิกส (e-MES) A4 : Analyze  คือ  วิเคราะหผลการประเมินความสามารถใน การ

การอานและการเขียน เพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศ และสรุปรายงานผลการประเมินความสามารถการอาน

และการเขียนของนักเรียน A5 : Accommodations คือ การใหความชวยเหลือ โดยการ นิเทศ ติดตาม 

และใหความชวยเหลือโรงเรียน ครูผูสอนภาษาไทย อยางใกลชิดเกิดประโยชนหรือผลกระทบทางบวกแก

ผูเรียน คือ   นักเรียนไดรับพัฒนาการอาน การเขียน  และนักเรียนที่อานไมออกเขียนไมได มีแนวโนมลดลง 
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปาสักวิทยา 

หมู 9 ต.กองนาง 

อ.ทาบอ จ.หนองคาย 

2) รูปแบบการสอนอานและเขียน 

   โดยใชบันใด 5 ขั้น 

โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

หมู 6 ต.หนองปลาปาก 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

 

โรงเรียนบานหนอง 

หมู 6 ต.บานมวง 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 

1) รูปแบบการชวยเหลือนักเรียน                

   ที่มีภาวะเสี่ยงตอความลมเหลว 

   ทางการอานและเขียน 

3) การพัฒนาความสามารถในการ   

   อานและเขียน โดยแบบฝกทกัษะ 
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นโยบายที่ 9 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

  ผลการดําเนินงาน 

   สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดดําเนินการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมในสถานศึกษา ดังนี้ 

 (1) ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทาง               

มูลนิธิยุวสถิรคุณ จํานวน 71 โรง 

 (2) พัฒนาวิทยากรแกนนําโครงงานพัฒนาจริยคุณ ทุกโรงเรียน 157 โรงเรียน 

 (3) สงตัวแทนเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขตตรวจราชการ 10 

 (4) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ป 2560 ไดรับการรับรองระดับ 2 ดาว ทุกโรงเรียน 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดดําเนินการตามแนวทางของโครงการนอมนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต นักเรียนสามารถนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันไดดังนี้ 

       ดานเศรษฐกิจกิจ ไมใชจายเกินตัว คิดและวางแผนอยางรอบคอบ มีภูมิคุมกันไมเสี่ยงเกินไป เชน 

การทําบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อที่จะจัดการการใชจายเงินไดอยางเปนระบบ 

      ดานจิตใจ มีจิตใจที่เขมแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี เอ้ืออาทร เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตัว 

โรงเรียนบานไร 

หมู 5 ต.โพนทอง 

อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 

3) โครงงานพัฒนาจริยคุณ 

1. โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห 4 

หมู 4 ต.แกงไก 

อ.สังคม จ.หนองคาย 

..................................... 

2. โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีว ิทยา 

หมู 7 ต.พระพุทธบาท 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

1) โครงงานพัฒนาจริยคุณ และ 

   2) นวัตกรรมปลูกฝงคุณธรรม            

ของครู 
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       ดานสังคมและวัฒนธรรม มีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน รูรัก สามัคคี สรางความเข็มแข็งใหครอบครัว

และและขยายผลสูชุมชน รักษาเอกลักษณ ภาษา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

       ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบฟนฟู

ทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและคงอยู เชน การใชน้ําอยางประหยัด การใชทรัพยากรธรรมชาต ิใน

ทองถิ่นอยางคุมคา 

      ดานเทคโนโลยี  รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ และสภาพแวดลอม 

พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบาน 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 10: การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  

    (ไมเกี่ยวของ) 

 

 

 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105  

เชือกหมวยวิทยา 

หมู 9 ต.พระธาตุบังพวน 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

2) การสงเสริมอาชีพ(นําแนวทฤษฎี 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช)  

   และการพัฒนาทักษะชางเสริมสวยสู 

   ความเปนเลิศ และแหนมเห็ด 

   สมุนไพรสงเสริมความรูสานอาชีพ 

   เพิ่มพูน 

โรงเรียนอาโอยามา 2 

หมู 1 ต.ดานศรีสุข 

อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 

 

โรงเรียนบานเมืองบาง 

หมู 1 ต.วัดธาตุ 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 

3) โครงงานคุณธรรม 

1) นา 1 ไร เงิน 1 แสน 
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นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

       ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ดําเนินการกํากับ ติดตามการใช

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อใหมีประสิทธิภาพ โดยสั่งการใหโรงเรียนรายงานขอมูล

ผานเว็บไซต https://e-budget.jobobec.in.th  ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ทันตามระยะเวลาที่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดกําหนด 
 

นโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศกึษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  และพื้นที่พิเศษ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีโรงเรียนรวมโครงการ               

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 2 โรงเรียน คือ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 14 อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบานเหมือดแอ อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

  ผลการดําเนินงาน 

 (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดดําเนินการประชุมชี้แจงกลยุทธ 

จุดเนน ในการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธกลยุทธ จุดเนนโดยใชชองทาง Application Line อาทิ กลุม

ผูบริหาร กลุมครูวิชาการ กลุมครูสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  ตลอดจนไลนกลุม

ผูบริหาร เปนตน 

 (2) จัดทดสอบเตรียมความพรอม Pre-O-NET ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน 4 วิชาหลักเพ่ือประเมิน

ความพรอมนักเรียน และเพื่อใหนักเรียนมีความคุนเคยกับรูปแบบ วิธีการตอบขอสอบ กระดาษคําตอบ 

ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อใหครูผูสอน ผูเกี่ยวของ สามารถนําผลการทดสอบฯ ในการวิเคราะห 

จุดเดน จุดที่ควร พัฒนา เพื่อเรงรัดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกอนการทดสอบระดับชาติ ( O-NET, NT )                         

 (3) ยกยองเชิดชูเกียรติแก นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรและมีความเปนเลิศดานวิชาการ  
 

นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ 

      ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ไดรับการพัฒนาครูตามโครงการ 

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บนระบบ Training Obec ครูผูสอน จํานวน 882 คน คิดเปนรอยละ 74.06 

ไดรับการพัฒนาตามความตองการของตนเอง โดยวิเคราะหจาก ID PLAN รายบุคคล ซึ่งผูอํานวยการ

สถานศึกษาไดอนุมัติใหครูผูสอนในสังกัดสมัครเขารับการพัฒนาตามความตองการของตนเอง 

 นอกจากนี้ ไดดําเนินการพัฒนาครูตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู: PLC  ครูไดรับการ

พัฒนาตามหลักสูตรที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน และนําความรูจากการพัฒนามาตอยอดกิจกรรม

ในหองเรียน 
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สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายที่ 14  การพัฒนาผูเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

      ผลการดําเนินงาน 

      (1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดําเนินการฝกอบรมทบทวน

ผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาในสังกัด ในระหวางวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาล

หนองคาย  อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน  220 คน เพื่อเสริมสรางความรูทั้งในภาคทฤษฎี 

และภาคปฏิบัติแกผูบังคับบัญชาลูกเสือใหเปนไป ในทิศทางเดียวกัน ผูกํากับลูกเสือไดทบทวนความรูระเบียบ

ลูกเสือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซึ่งกันและกัน เปนประโยชน

ตอการพัฒนากิจการลูกเสือ และสามารถนําไปปฏิบัติและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือไดอยาง

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

ระหวางวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย จํานวน 196 คน เพื่อให ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ

ติด เสริมสรางภูมิคุมกันและทักษะในการปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด เฝาระวังปญหา ยาเสพติด

ในสถานศึกษา และเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีว ิทยา 

หมู 7 ต.พระพุทธบาท 

อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย 

โรงเรียนชุมชนบานปะโค 

หมู 5 ต.ปะโค 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 

โรงเรียนบานโคกสําราญ 

หมู 4 ต.คายบกหวาน 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

 

1) การจัดการเรียนการสอนตามรอย  

   ศาสตรพระราชาสูการพึ่งพา 

   อยางยั่งยืนตามนโยบาย 

   โรงเรียนประชารัฐ 

3) การออกแบบการอาน                           

   โดยใชสีในการกําหนดการอาน 

2) การออกแบบการอานโดยการใช    

   แบบฝกทักษะและการประสม              

   คําอาน สะกดคํา 
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(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรมประกอบพิธีทบทวน                  

คําปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ประจําป 

2561 ในวันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อําเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว          

พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ มีลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา เขารวม

กิจกรรม จํานวน 1,991 คน 

        (4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ไดสงเสริมและสนับสนุนให            

ยุวกาชาดเขารวมงานชุมนุมยุวกาชาดสวนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ระหวางวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี        

อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลหนองคาย นํายุวกาชาด 16 คน                    

และผูบังคับบัญชา 2 คน รวม 18 คน เขารวมงานชุมนุมฯเพื่อใหสมาชิกยุวกาชาด เพื่อเสริมสรางสันติภาพ

โดยใชกระบวนการยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดไดรวมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและ

วัฒนธรรม สรางสัมพันธภาพระหวางกันและกัน ตลอดจนเปนการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาด

ใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจและยอมรับ  

(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด เขารวมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ระหวางวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 

2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

จํานวน 26 คน (ผูอํานวยการโรงเรียน 5 คน และครู 21 คน) 
 

สถานศึกษาที่เปนตนแบบหรือแบบอยางที่ดี (Best Practice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

ต.หนองกอมเกาะ 

อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลูกเสือ

ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2561 
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จุดเนนขอที่ 1 การลดชั่วโมงเรียนดานวิชาการ ลดปริมาณการบาน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการ 

 เรียนในหองเรียนปกติ 

 ผลการดําเนินงาน 

  1. การลดชั่วโมงเรียนดานวิชาการ 

   1.1 สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลา

รู แบบ Active Learning จํานวน 104 แหง คิดเปนรอยละ 66.24   

   1.2 กํากับติดตามใหทุกโรงเรียนปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียนตามแนวทางการจัดการลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู และภาษาตางประเทศเพิ่มเปน 200 ชั่วโมงตอป ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 

   1.3 โรงเรียนทุกโรงจํานวน 157 โรงเรียน และ 2 สาขา ปรับปรุงโครงสรางเวลาเรียน 

  2. การลดปริมาณการบาน 

 2.1 สถานศึกษามีการดําเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหครอบคลุมถึงการมอบ 

การบานใหนักเรียนโดยเฉพาะครูที่สอนระดับชั้นเดียวกัน ตองมีการวางแผนรวมกัน   

   2.2 สถานศึกษามีการดําเนินการใหครูแตละกลุมสาระการเรียนรูวางแผนการใหการบาน                    

แบบบูรณาการรวมกัน การบาน 1 ชิ้น สามารถเปนกิจกรรม/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลรวมกันได

หลายกลุมสาระการเรียนรู 

          3. การลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในหองเรียนปกติ 

              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา 

ชี้แจงจุดเนนพิเศษ เรื่อง “ลดการเรียนพิเศษ” เพื่อใหดําเนินการขับเคลื่อนตามาจุดเนน พรอมทั้งดําเนินการ

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนของครู จัดกิจกรรมการเขาคายใหนักเรียนกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรม

คูเกงสอบดี และการประชาสัมพันธ เว็บไซต http://www.tewfree.com 
 

จุดเนนขอที ่2 การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 

 ผลการดําเนินงาน 

          สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 155 แหง คิดเปนรอยละ 100.00 มีเครื่องมือ/ขอสอบ                            

มีกระบวนการ และวิธีการวัดและประเมินผล อยางหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. ขอสอบของสถานศึกษาเองที่เปนขอสอบวัดการคิดข้ันสูง จํานวน 1 แหง คดิเปนรอยละ 0.65 

คือ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 

   2. ขอสอบที่พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 155 แหง คิดเปน

รอยละ 100.00 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  3. สถานศึกษาที่มีการนําขอสอบมาใชมากกวา 1 แหลงขึ้นไป จํานวน 7 แหง คิดเปนรอยละ 4.52  

ไดแก  

   (1) โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  อําเภอเมืองหนองคาย 

   (2) โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  อําเภอเมืองหนองคาย 

   (3) โรงเรียนอนุบาลดารณีทาบอ อําเภอทาบอ 

   (4) โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม อําเภอศรีเชียงใหม 

   (5) โรงเรียนอนุบาลดอนไผ  อําเภอโพธิ์ตาก 

   (6) โรงเรียนอนุบาลสังคม  อําเภอสังคม 

   (7) โรงเรียนอนุบาลบานคอกชาง อําเภอสระใคร 
 

กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด 
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บทที่ 4 

ปญหา และขอเสนอแนะ 
 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีภารกิจหลักและความมุงมั่นที่จะ

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหาร เพื่อใหผู เรียน              

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพผูเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จํานวน 

157 โรงเรียน และ 2 สาขา พรอมทั้ง ไดปฏิบัติงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดดังนี ้

 (1) โรงเรียนดีใกลบาน (แมเหล็ก) จํานวน 5 โรงเรียน 

 (2) โรงเรียนไดรับการสงเสริมจัดการเรียนรูโดยใชหนังสือพระราชนิพนธ จํานวน 5 โรงเรียน 

 (3) โรงเรียนเปดรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ จํานวน 23 โรงเรียน 

 (4) โรงเรียนสงเสริม STEM ศึกษา  จํานวน 34 โรงเรียน 

 (5) โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 61 โรงเรียน 

 (6) โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน จํานวน 157 โรงเรียน 
 

ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                

 (1) ขาดครูผูสอนตรงตามวิชาเอก 

 (2) ครูไมครบชั้น 

 (3) ขาดครูภาษาอังกฤษ ภาษไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และปฐมวัย 

 (4) ครูมีภาระงานในโรงเรียนมากเกินไป ทําใหครูสอนไดไมเต็มที่ 

 (5) งบประมาณไมเพียงพอ ขาดสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 (1) มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ในรูปแบบเครือขายการนิเทศ  

ประกอบดวย บุคลากรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุมเครือขาย และระดับโรงเรียน 

 (2) ขับเคลื่อนระบบนิเทศภายในใหเขมแข็งทุกโรงเรียน ทุกเครือขาย โดยพัฒนานวัตกรรม                   

การนิเทศสูหองเรียน หรือใชหองเรียนเปนฐานในการพัฒนาครูและนักเรียน 

 (3) สนับสนุนงบประมาณระดับกลุมเครือขายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 (4) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความจําเปน และตรงกับความตองการ                  

ของโรงเรียน 

 (5) สรางเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในทุกเครือขาย 
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คณะทํางาน 
               

ที่ปรึกษา  

 1. นายอภิชัย  ทํามาน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

                   ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 2. นายผดุงเกียรติ  รักษวรโชติ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 3. นายมติชน  มูลสูตร   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 4. นายวีรพล  สารบรรณ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 5. นายวริทธิ  จันทาม ี   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                    ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 

ผูสนับสนุนขอมูล/รูปภาพกิจกรรม 

 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1               

และโรงเรียนในสังกัด 

 

คณะผูจัดทํา (รวบรวมขอมูล เรียบเรียง และจัดทํารูปเลม) 

 1. นายพงกะพรรณ  ตะกลมทอง  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 2. นางสาวฤตินันต  บุญกอง  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา 

           ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3. นางสาวภาวิณี  คณิตประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 4. นางพรรณี  หินวรรณ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

 5. นางสาวนภารัตน ตันนารัตน               นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 6. นางนิภาดา  ศรีเชียงสา                      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 7. นางภัทราพร  กองแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 8. นายณัฐพงษ  จิตชัย   พนักงานราชการ (ครู) 

  

 

 

 




