
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค ำน ำ 
   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ    
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
จุดเน้น และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ในรอบปีที่ผ่านมา และเพ่ือเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้หน่วยงาน สถานศึกษาและสาธารณชนได้รับทราบ 

 ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายทุกท่านที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า  
รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จะน าผลการด าเนินงานตามรายงานนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนา     
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  

 
ประวัติความเป็นมา  
 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  เป็นหน่วยงานที่ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม ๙ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน    
๓๑ โรงเรียน และในเขตท้องที่จังหวัดบึงกาฬ รวม ๘ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 25 โรงเรียน ให้สามารถการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรง
ตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ         
ความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ บริหารจัดการในรูปแบบองค์คณะ
บุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม ๙ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน    
๓๑ โรงเรียน ให้สามารถการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง   
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดหนองคาย บริหารจัดการในรูปแบบ
องค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

ภารกิจขององค์กร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการ        
จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้ งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
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 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ตารางท่ี 1 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่ง 
1 นายไพบูลย์  นาคเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

31 มี.ค. 2552 –  
6 ม.ค. 2554 

2 นางจินตนา  มูลสาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 รักษาราชการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

7 ม.ค. 2554 –  
4 เม.ย. 2555 

3 นายประวิทย์  หลักบุญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21  

5 เม.ย. 2555 –  
30 ก.ย. 2555 

4 นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

1 ต.ค. 2555 –  
15 ต.ค. 2559 

5 นายค าจันทร์  รัตนอุปการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

16 ต.ค. 2559 –  
30 ก.ย. 2560 

6 นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

22 พ.ย. 2560 –  
5 พ.ย. 2563 

7 นายกานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

6 พ.ย. 2564 –  
16 ก.พ. 2564 

8 นายกานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

17 ก.พ.  2564 – 
ปัจจุบัน 
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สถานที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 393 หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ  
ถนนมิตรภาพ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๐๐๐ 

 โทรศัพท์    :      ๐-๔๒๔๒-๑๐๗๔    โทรสาร      : ๐-๔๒๔๒-๑๐๙๔ 
Web site : https://www.sesaonk.go.th E-mail : sesao.nongkhai@gmail.com 

 

 
 

ตารางท่ี 2 พ้ืนที่ให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย               
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. ประชากร 

หนองคาย ๙ ๖0 678 165,190 19 48 519,580 

รวม 17 115 1,408 285,069 37 89 946,043 
ข้อมูลกรมการปกครอง : 2565 

 
 จังหวัดหนองคาย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 62 ต าบล 678 หมู่บ้าน 165,190 หลังคาเรือน    
มีเทศบาล 19 แห่ง และ อบต. 48 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 519,580 คน 
  
แผนภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดหนองคาย 
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แผนภาพที ่2 แผนที่โรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 

แผนท่ีโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอเมือง 

1. ปทุมเทพวิทยาคาร 

2. หนองคายวิทยาคาร 
3. ค่ายบกหวานวิทยา 

4. พระธาตุบังพวนวิทยา 
5. เวียงค าวิทยาคาร 

6. หินโงมพิทยาคม 

7. กวนวันวิทยา 

อ าเภอท่าบ่อ 

8. ท่าบ่อพิทยาคม 

9. ท่าบ่อ 

10. โคกคอนวิทยาคม 

11. เดื่อวิทยาคาร 

12. ถ่อนวิทยา 

13. หนองนางพิทยาคม 

อ าเภอสระใคร 

14. น้ าสวยวิทยา 

15. ฝางพิทยาคม 

อ าเภอโพธิ์ตาก 

16. โพธิ์ตากพิทยาคม 

 

อ าเภอศรีเชียงใหม่ 

17. พระพุทธบาทวิทยาคม 
18. วรลาโภนุสรณ ์

19. พานพร้าว 

 

อ าเภอสังคม 

20. สังคมวิทยา 

21. วังม่วงพิทยาคม 

อ าเภอโพนพิสัย 

22. ร่มธรรมมานุสรณ์ 
23. ปากสวยพิทยาคม 

24. ชุมพลโพนพิสัย 

25. กุดบงพิทยาคาร 

26. นาหนังพัฒนศึกษา 

27. เซิมพิทยาคม 

 

อ าเภอเฝ้าไร ่

28. วังหลวงพิทยาสรรพ์ 

29. นาดีพิทยาคม 

อ าเภอรัตนวาปี 
30. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 

31. ประชาบดีพิทยาคม 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ต าแหน่ง 
กรอบ

อัตราก าลัง 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

ขาด/
เกิน 

ร้อยละ 

1.ผู้อ านวยการ 1 1 - 100 
2.รองผู้อ านวยการ 3 2 -1 33.00 
3.ศึกษานิเทศก์ 20 5 -15 75.00 
4.บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (44)  23 -21 48.00 
      - กลุ่มอ านวยการ 6 1 -5 83.00 
      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 9 4 -5 56.00 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 10 -3 92.31 
      - กลุ่มนโยบายและแผน 6 5 -1 17.00 
      - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 2 -6 75.00 

- หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 -1 50.00 

รวมทั้งสิ้น 68 31 -37 54.00 
5. ลูกจ้างประจ า 2 2 - 100 
6. พนักงานราชการ 7 7 - 100 
6. ลูกจ้างชั่วคราว  -  14  - - 
7. ครูธุรการ(ช่วยราชการ) - 3 - - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีอัตรากรอบก าลังข้าราชการของบุคลากร จ านวน
ทั้งสิ้น 68 อัตรา จ านวนที่มีอยู่จริง 31 อัตรา และยังขาดแคลนบุคลากร จ านวน 37 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
54.00 เมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลัง ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ต้องจัดหา
อัตราก าลังเพ่ิมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน อัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 9 อัตรา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน จ านวน 4 อัตรา และมาช่วยราชการจากสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 3 อัตรา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย 
ที ่ โรงเรียน ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม คร ู

1 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 4 9 70 41 53 0 178 
2 หินโงมพิทยาคม 0 1 2 7 1 5 0 16 
3 กวนวันวิทยา 1 0 3 3 2 5 0 14 
4 เวียงค าวิทยาคาร 1 0 0 4 2 5 0 12 
5 หนองคายวิทยาคาร 1 3 8 16 8 37 0 73 
6 พระธาตุบังพวนวิทยา 1 0 1 7 1 9 0 19 
7 ค่ายบกหวานวิทยา 1 1 0 5 2 3 0 12 
8 ท่าบ่อ 1 4 6 49 10 41 0 111 
9 โคกคอนวิทยาคม 1 1 3 6 1 12 0 24 

10 ถ่อนวิทยา 1 1 0 2 0 15 0 19 
11 ท่าบ่อพิทยาคม 1 1 0 0 5 7 0 14 
12 หนองนางพิทยาคม 1 0 0 5 2 6 0 14 
13 เดื่อวิทยาคาร 1 1 2 2 1 9 0 16 
14 พานพร้าว 1 1 5 6 2 11 0 26 
15 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 1 3 14 0 1 0 20 
16 วรลาโภนุสรณ ์ 1 0 2 4 4 4 0 15 
17 สังคมวิทยา 1 2 8 15 3 18 0 47 
18 วังม่วงพิทยาคม 0 1 1 11 1 1 0 15 
19 น้ าสวยวิทยา 1 2 4 9 9 16 0 41 
20 ฝางพิทยาคม 1 1 0 6 0 9 0 17 
21 โพธิ์ตากพิทยาคม 1 1 5 12 3 6 0 28 
22 ชุมพลโพนพิสัย 1 4 10 66 29 46 0 156 
23 เซิมพิทยาคม 1 1 2 10 7 10 0 31 
24 ปากสวยพิทยาคม 1 1 0 7 7 18 0 34 
25 นาหนังพัฒนศึกษา 1 1 4 9 5 4 0 24 
26 ร่มธรรมานสุรณ ์ 1 1 0 2 2 10 0 16 
27 กุดบงพิทยาคาร 1 2 0 24 5 9 0 41 
28 วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 1 2 3 17 7 14 0 44 
29 นาดีพิทยาคม 0 1 3 5 6 7 0 22 
30 ประชาบดีพิทยาคม 1 1 4 9 5 6 0 26 
31 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 1 2 7 3 3 0 17 

รวมทั้งสิ้น 28 41 90 409 174 400 0 1,142 

ข้อมูลงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง (กลุ่มบริหารงานบุคคล) สพม.นค ณ วนัที่ 26 เมษายน 2565 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564  

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
หนองคาย 

ขนาดเล็ก                  ๑ - ๔๙๙  คน 23 74.19 
ขนาดกลาง        ๕๐๐ - ๑,๔๙๙   คน  5 16.13 

 ขนาดใหญ่      ๑,๕๐๐ - ๒,๔๙๙   คน   1 3.23 
ขนาดใหญ่พิเศษ      ๒,๕๐๐        คน  ขึ้นไป   2 6.45 

รวม 31 ๑๐๐ 
       ข้อมูล  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลครู นักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564  
   

ระดับชั้น รวม  
นร.ม.ต้น

(คน)  

รวม  
นร.ม.
ปลาย 
(คน) 

รวม  
นร.ทั้งสิ้น 

(คน) 

ห้องเรียน 
ม.ต้น 

ห้องเรียน 
ม.ปลาย 

รวม
ห้องเรียน ม.๑  

(คน) 
 

Z 
 

ม.๒  
(คน) 

ม.๓ 
(คน) 

ม.๔ 
(คน) 

ม.๕ 
(คน) 

ม.๖ 
(คน) 

๓,๙๕๔ ๓,๘๓๑ ๔,๐๖๗ 3,๑๓๗ ๒,๙๔๖ ๒,๕๘๖ 1๑,852 ๘,๖๖๙ 2๐,๕๒๑ ๓๘๓ 3๑๒ ๖๙๕ 
 

ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2564  
 

กลุ่มสาระ 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563-2564 
2560 2561 2562 2563 2564 ผลต่าง ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 51.19 47.32 53.33 53.91 52.82 49.69 -3.13 -5.93 
2. คณิตศาสตร์ 24.47 24.03 27.66 24.49 23.45 23.27 -0.18 -0.77 
3. วิทยาศาสตร์ 31.45 31.37 35.42 29.44 29.21 30.27 1.06 3.63 
4. ภาษาอังกฤษ 31.11 28.78 27.71 30.92 31.77 29.81 -1.96 -6.17 
 เฉลี่ย 4 กลุ่มสาระ 34.56 32.88 36.03 34.69 34.31 33.26 -1.05 -3.06 

  

 จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2564 พบว่า 
วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชา คะแนนเฉลี่ยมีแนวโน้มลดต่ าลง ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเพ่ิม - ลดเล็กน้อยในลักษณะฟันปลา เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยใน          
ปีการศึกษา 2564 กับ 2563 พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 3.63) ส่วนวิชาอ่ืน ๆ 
คะแนนเฉลี่ยลดลง 
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ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2564  
 

กลุ่มสาระ 
ระดับ 

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563-2564 
2560 2561 2562 2563 2564 ผลต่าง ร้อยละ 

1. ภาษาไทย 45.89 43.74 39.83 41.18 43.18 2.00 4.86 45.89 
2. คณิตศาสตร์ 20.30 24.46 20.80 21.59 18.53 -3.06 -14.17 20.30 
3. วิทยาศาสตร์ 27.06 28.47 27.32 30.20 27.01 -3.19 -10.56 27.06 
4. สังคมศึกษา 32.01 33.24 33.68 34.67 34.76 0.09 0.26 32.01 
5. ภาษาอังกฤษ 23.90 26.14 24.98 25.69 22.15 -3.54 -13.78 23.90 
 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 29.83 31.21 29.32 30.67 29.13 -1.54 -6.68 29.83 

 

 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 -2564 พบว่า           
คะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2564 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2563 (ร้อยละ 6.68) เมื่อพิจารณา
จ าแนกรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยลดลง  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา 2560 -2564 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาไม่ถึงร้อยละ 50 และมีแนวโน้มลดต่ าลง 
 
ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๓  
 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ดี ๙ ๒๙.๐๓ 

ดีเลิศ 1๕ ๔๘.๓๙ 

ยอดเยี่ยม 7 22.58 

รวม 31 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๓ โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 31 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับคุณภาพดีเลิศ จ านวน 1๕ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 4๘.๓๙ ระดับคุณภาพดี จ านวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2๙.๐๓ และระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จ านวน 
7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 256๓ รอบ ๔ หรือรอบภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 2 6.45 
ดีมาก 4 12.90 

ดี ๑๔ ๔๕.๑๖ 
ยังไม่รับการประเมิน ๑๑ ๓๕.๔๙ 

รวม 31 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 256๓ รอบ ๔ หรือรอบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 
31 โรงเรียน เข้ารับการประเมิน จ านวน ๒๐ โรงเรียน และมีผลการประเมินในภาพรวม ระดับดีเยี่ยม จ านวน    
2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ระดับดีมาก จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ระดับดี จ านวน       
๑๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๖ และโรงเรียนที่ยังไม่รับการประเมิน จ านวน ๑๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๔๙ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 11 ขยายโอกาสทางการศึกษา (ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนในพื้นที่ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
       การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปีการศึกษา 256๔) 
 

อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประชากร 
วัยเรียน 

อายุ 13 ปี  

เข้าเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประชากร 
วัยเรียน 

อายุ 16 ปี  

เข้าเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๕,4๗๖ 3,๙๓๕ 7๑.๘๖ ๔,๖๓๘ 3,04๕ ๖5.๖๕ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน 256๔ 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
อัตลักษณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาหนองคาย 

“สามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ” 
 

ความเชื่อและหลักคดิ  
“เรารักนักเรียนเสมือนลูก รักเพ่ือนร่วมงานเสมือนญาติ และรักองค์กรเสมือนบ้าน” 

 
วิสัยทัศน ์

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจัดการด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน  

มุ่งมาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. เพ่ิมความคล่องตัวรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการศึกษา 
3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. สร้างขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
กลยุทธ์ 

1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถคีุณภาพ 
2. บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็น

ฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนเป็นรายหน่วย                

สู่มาตรฐานสากล 
4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
5. สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน 
6. มีคณะอนุกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสหวิทยาเขต ครบ 8 กลุ่มสาระ 

         การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบ 8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
11. สถานศึกษาพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
12. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
13. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยเชิงเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
14. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
15. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
16. สถานศึกษาเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
17. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
18. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 
 

นโยบายและจุดเน้น 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1.1 ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
ผู้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการ 
ยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 

1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ให้กับ
ผู้เรียนสู่การประเมินเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น 

1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
   1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รางวัลระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับสหวิทยาเขต 
   2.2 เพ่ิมความคล่องตัวในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต โดยแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่สร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้ และรายสาระการเรียนรู้ 
   2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนิเทศนวัตกรรมการบริหาร  เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการนิเทศโดยทีมผู้บริหารในสหวิทยาเขตร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่  
การศึกษา 
   2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีมหัวหน้างานวิชาการร่วมกับ  
ศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Action Learning การวัดประเมินผลรายสาระวิชา รายหน่วย การ
เรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย  
               สู่มาตรฐานสากล 
  3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายสาระ และรายหน่วย การ
เรียนรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็นราย
สาระวิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระ การ
เรียนรู้ ท าการสอบวัดประเมินผลทันทีเมื่อเรียนจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้จัดการเรียนรู้ซ้ า และวัด
ประเมินผลใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 
  3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
  3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถ 
ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
  3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการสร้างแบบทดสอบมากกว่า 1 
ชุดในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ ครบ
ทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการเรียนรู้จบ แต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ 
  3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยให้ความส าคัญกับ กระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอน เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ เป็นรายหน่วยที่เป็นเลิศ 

3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร น านวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด าเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน การประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA (School Quality Award : ScQA) 
 
   



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๓ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
คัดเลือกผู้ที่มี ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มีผลง านดีเด่น
ประจ าปี 
  4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างเครือข่ายท าข้อตกลงกับชุมชน และ
ภาคเอกชน เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชน และท า
โครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานที่เป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจ าปีของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
  4.3 สถานศึกษาท าการวิจัยอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการและพัฒนา 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความเป็นชุมชน 
เพ่ือการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลดีเด่น
ประจ าปี 
  4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
ดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
  5.1 สถานศึกษาน้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการใน
การบริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพเพ่ือ การมีงานท า โดย
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทึกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 
  5.2 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานท า-มีอาชีพ เปิดสอนวิชา
อาชีพที่หลากหลายในสถานศึกษา ผู้เรียนจัดท าโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้เรียน เลือกเรียนรู้ในชุมชน 
คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาความถนัดส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หลังจบการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
 6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ “1 โรงเรียน  
1 รางวัลระดับชาติ” และระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

 6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางกา รศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อย ในทุก
สาระวิชา 
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ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับ A-AA 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก 

7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

10. ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา   
              ผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับ 

สหวิทยาเขต 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้สหวิทยาเขต 

เป็นฐาน 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย  
               สู่มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA 

8. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
9. ร้อยละของครูผู้สอนที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้  
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

4. จ านวนของแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 

9. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนที่สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลได้ 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการในสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชาในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 

5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูที่ปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET) 
6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็มร้อยในการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) 
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
*************************************** 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580)      
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
เพ่ือการน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องจากแผนงาน
ยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส สิทธิ ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา เพ่ือการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเพ่ือการจัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาสู่การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามการจ าแนกเป็นรายนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย   จ านวน  4  โครงการ   
  นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส   จ านวน  4  โครงการ  

  นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ       จ านวน  6  โครงการ 
  นโยบายที่ 4 ด้านการประสิทธิภาพ  จ านวน 11 โครงการ 
     รวมทั้งสิ้น   จ านวน 25  โครงการ  
    
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๘ 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
1 ป้องกันและเฝ้าระวัง

การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019  
(COVID-19) 

1. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา ใน
สังกัด และผู้มา
ติดต่อราชการ 
จ านวน 60 คน 
ต่อวัน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา,รอง
ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ
ข้าราชการครู  
70 คน 

1. ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ 
ร้อยละ 80 มีความเช่ือมั่น
และรูส้ึกปลอดภัยในการมา
ติดต่อราชการ ณ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
2. ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ 
ร้อยละ 80 มีการตรวจวัด
อุณหภูมริ่างกายทุกครั้งท่ีเข้า-
ออก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
3. ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด และผู้มาติดต่อราชการ
ร้อยละ 80 มีการสวมใส่
หน้ากากอนามัยในขณะ
ปฏิบัติงาน และขณะมาตดิต่อ
ราชการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนิน
กิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 
2564) ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 
มีนาคม 2565) โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา รับการตรวจวดัอุณหภมูิ และ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และผูม้าตดิต่อราชการสวมใส่
หน้ากากอนามัย 100 % และใช้เจล
แอลกอฮอลล์้างมือทุกครั้ง  
ท าให้สามารถป้องกันโรคตดิต่อเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดร้อ้ยละ 
100 

3,000 - 3,000 - ช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID - 19) 
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ใช้
ในการป้องกัน
มีราคาสูง ท า
ให้ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษาไม่
สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให้
เจ้าหน้าท่ีได้
อย่างทั่วถึง 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
2 แข่งขันกีฬานักเรียน

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย ต้านยา
เสพติด ครั้งท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง 
2. นักเรียนใน
สังกัด จ านวน 
1,000 คน 
3. ครูและ
บุคลากรในสังกัด 
จ านวน 100 คน
  

นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ที่เข้า
ร่วมโครงการได้รับการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนความสามารถ
ด้านกีฬาจากสถานศึกษาใน
สังกัด  
 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัการ
แข่งขันกีฬาฯ จ านวน 6 ครั้ง 
2. ด าเนินการแข่งขันกีฬาตามก าหนดการใน
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวม
ทั้งสิ้น จ านวน 9 ชนิดกีฬา โดยแบ่งเป็น
ประเภทชาย และประเภทหญิง ระดับการ
แข่งขัน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัการ
แข่งขนักีฬาฯ (ประชุมครั้งที่ 7) เพื่อสรุปผล
การด าเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมวเิคราะห์
ปัญหา พร้อมให้ค าแนะน าการจัดการแข่งขัน
กีฬาในครั้งต่อไป 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย ด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวดัหนองคาย 
“หนองคายปาริชาติเกมส”์ ต้านยาเสพติด 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่าง
วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนาม
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สนามโรงเรียน
ปทุมเทพวิทยาคาร และสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 
 

10,000 100,000 110,000 - 1. ควรปรับ
ระเบียบการ
แข่งขันใหม่ 
เป็นคัดเลือก
ตัวแทนสห
วิทยาเขตเพื่อ
เข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็น
ประเภทกีฬา
ละ 2 ทีม  
2. ควรมีการ
ปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบ
ว่าด้วยการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาฯ
หนองคายปาริ
ชาติเกมส์ 
พ.ศ. 2564 
ใหม่ ก่อนมี
การจัดการ
แข่งขันกีฬาใน
ครั้งต่อไป  

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
3 ส่งเสริมพัฒนา

ศักยภาพนักจิตวิทยา 
ประจ าสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

นักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา ครู
แนะแนว หรือครู
ผู้ดูแลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน                  
โรงเรียนละ 2 คน 
จ านวน 62 คน 

1. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม              
และสติปัญญาในวัยรุ่น   
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ถึงปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน เช่น 
ปัญหาความรุนแรง, ภาวะ
ซึมเศรา้, การฆา่ตัวตาย, การ
กลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นทั้งทาง
วาจาและร่างกาย (Bully), 
ปัญหาความเครียดจากการ
เรียน,ปญัหาความเครยีดจา
การเรยีน, ปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
เป็นต้น 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นักจิตวิทยา ประจ าสถานศึกษา ประจ าปี 
2565 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย วันที่ 15 มกราคม 
2565 ท าใหค้รูและผูเ้กี่ยวข้องมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของ
นักเรียน ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการไดม้ีความรู้ถึง
ปัญหาในปัจจุบัน 
2. ออกนิเทศติดตาม และช่วยเหลือเดก็
นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนที่มีฐานะ
ยากจน อัคคีภัย อุบัตเิหตุเสียชีวิต ปญัหาการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ, การใช้ความรุนแรง, 
การใช้สารเสพตดิ จ านวน 31 โรงเรียน 
 

15,000 - 15,000 - ไม่สามารถ
ด าเนิน
กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อส่งเสริม
การบูรณาการ
กระบวนการ
ท างานได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
4 เสรมิสร้างทักษะใน

การป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ประจ าปี 
2565 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง  
2. ครูแนะแนว 
หรือครผูู้ดูแล
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
โรงเรียนละ 1 คน 
นักเรียนแกนน า
โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 93 คน 
 

1. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
รูปแบบใหม่และมีแนวทางใน
การเสริมสร้างทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่   
2. นักเรียนแกนน ามีความรู้
ความเข้าใจมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากภัยรูปแบบ
ใหม่และสามารถน าไปขยาย
ผลและช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น า ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ตลอดจน
ทักษะในการด ารงชีวิต  
2. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์
สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียด
และสร้างสมัพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
3. ผู้เข้ารับการอบรมมภีูมิกันทางสังคม 
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพ
ปัจจุบันและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

35,000 - - - 1. ระยะเวลา
ในการจัด
กิจกรรม
ค่อนข้างน้อย
เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของ
งบประมาณ 
ท าให้กิจกรรม
บางอย่าง
ด าเนินการไม่
สามารถ
ด าเนินการได้
ตามหลักสูตร 
2. การจัด
กิจกรรมที่เป็น
การรวมกลุ่ม
ไม่สามารถท า
ได้เต็มรูปแบบ
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคโควดิ-19 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1, 7, 9 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
5 การประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริม
วินัยการออมกับ 
กอช. ในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
- รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
- ครูผู้ดูแลกองทุน 
รวม 100 คน  

 

1. คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ครู และผู้เกีย่วข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจ และสิทธิ
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก 
กอช. โดยสามารถถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
การเป็นสมาชิก กอช.          
เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีวินยั
การออมอย่างต่อเนื่อง 
2. สรา้งเครือข่ายตัวแทนครู 
ในโรงเรียน ท่ีสนับสนุนการ
ประชาสมัพันธ์การส่งเสรมิการ
ออมกับ กอช. และแนะน าให้
สมัครเป็นสมาชิก กอช. 
 

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน
น าร่อง เข้าร่วมโครงการ "ออมกับ 
กอช.100 %" ได้แก่  
1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
2. โรงเรียนเซมิพิทยาคม  
3. โรงเรียนหนองนางพิทยาคม  
4. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์  
5. โรงเรียนโพธ์ิตากพิทยาคม  
6. โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา  
7. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  
8. โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  
9. โรงเรียนสังคมวิทยา  
10. โรงเรยีนน้ าสวยวิทยา 
 
 
 
 
 

- - - - ประชาสมัพันธ์
โรงเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
เพิ่มเตมิเพื่อ
ส่งเสริมวินัย
การออมให้กับ
นักเรียนใน
สังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 
6 ส่งเสริมสนับสนุน 

การรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 

1. ประชากรวัยเรยีน
ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาระดับ ม.1 
และ ม.4 
2. นักเรียนท่ีจบ
การศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรียนต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ร้อยละ 100 
3. รายงานผลการรับ
นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 โรงเรยีน 
4. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 โรงเรยีน 
สามารถด าเนินการ
รับนักเรียนได้อยา่งมี
คุณภาพ ร้อยละ 95 
ขึ้นไป 

1. ประชากรวัยเรยีนในเขต
พื้นที่บริการทุกคน ไดร้ับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
2. โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
สามารถด าเนินการรับ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผลการด าเนินงานการรับ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนไดร้ับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

สพม.หนองคาย ด าเนินการแจ้ง
ประชาสมัพันธ์โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการดังนี้  
1. ส ารวจส ามะโนประชากรวยัเรยีนเพื่อ
เตรียมการวางแผนการรบันักเรยีน  
2. จัดท าแผนการรับนักเรยีน ปีการศึกษา 
2565  
3. ประชุมการรับนักเรียน ตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565  
4. แจ้งประกาศส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เรื่องแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
ปีการศึกษา 2565 แก่สถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย  
5. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าระบบการ
รับนักเรียน เพื่อด าเนินการกรอกขอ้มูล
แผนการรับนักเรยีน ข้อมูลการรับสมัคร
รายวัน ข้อมูลการคัดเลือก/รับไว้ (มอบ
ตัว) ทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ 
พร้อมยืนยันข้อมลู ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://admission.bopp-obec.info 
 

- 16,000 (สพฐ.) 16,000 - การเข้าระบบ
รายงานผลการ
รับนักเรียน  
ปีการศึกษา 
2565 ผู้ใช้
ระบบของ
สถานศึกษา  
ลืมรหสัผ่าน
การเข้าสูร่ะบบ
เป็นส่วนมาก 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
7 ส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินการคดัเลือก
นักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2565   

1.โรงเรียนในสังกดั 
สพป.นค.1 และ 
สพป.นค.2  
2. นักเรียนในสังกัด 
สพป.1 สพป.2 
และ สพม.นค เป็น
ตัวแทนในระดับ
จังหวัด เข้ารับการ
คัดเลือกรางวัล
พระราชทานใน
ระดับกลุ่มจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนในสังกดั สพป.นค1 
และ สพป.นค2 และ สพม.นค 
ที่มีความพร้อมเข้ารับการ
ประเมินคัดเลือก ไดร้ับการ
ส่งเสริมและได้รับคดัเลือกเป็น
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
2. นักเรียนในสังกัด สพป.นค1 
และ สพป.นค2 และ สพม.นค 
ทีม่ีความพร้อมเข้ารับการ
ประเมินคัดเลือก ไดร้ับการ
ส่งเสริมและ  ไดร้ับคัดเลือก
เป็นนักเรียนดีเด่นเพื่อรับรางวลั
พระราชทาน 
3. นักเรียนในสังกัด สพป.นค1 
และ สพป.นค2 และ สพม.นค  
ที่มีความพร้อมเข้ารับการ
ประเมินคัดเลือก ไดร้ับการ
ส่งเสริมและ ท่ีเรียนดี ยากจน 
ขาดแคลน และด้อยโอกาส 
ได้รับการสนบัสนุนดา้น
ทุนการศึกษา 

1. สถานศึกษาในสังกัด ไดร้ับคัดเลือก
เป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
2. นักเรียนในสังกัด ได้รับคดัเลือกเป็น
นักเรียนดเีด่นเพื่อรบัรางวัล
พระราชทาน 
3. นักเรียนในสังกัด ท่ีเรียนดี ยากจน 
ขาดแคลน และด้อยโอกาส ได้รับการ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา 
 

- 35,000 (สพฐ.) 35,000 - 1. ส านัก
ทดสอบไม่ได้
จัดส่งแบบ
ขอรับการ
ประเมินให ้
2. การ
ประเมินครั้งนี้
เป็นการ
ประเมินแบบ
ใหม ่(แบบ
องค์รวม) 
3. โรงเรียน
จัดเตรียม
เอกสารไม่
พร้อม  
4. นักเรียน
ได้รับพิจารณา
ให้เป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา แต่
ไม่เข้าร่วม
ประเมินใน
ระดับจังหวดั 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๕ 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 16 ตัวชี้วดัที่ 5 
8 กองทุนเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา ประจ าปี 
2565 

นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 

1. นักเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
2. นักเรียนในสังกัดที่ด้อย
โอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์
ได้รับความช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 
 
 
 

1. นักเรียนในสังกัด ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และเครื่อง
อุปโภคบรโิภค จ านวน 5 ราย ไดแ้ก่  
- นางสาวชลนิชา พรหมวงษา 
- นางสาววรรวิษา สุทธิด ี
- ด.ญ.มลิษา ตาลน้อย 
- นางสาวภาวิณี พลศร ี
- นายสิงขร สีสา 
2. นักเรียนท่ีไดร้ับความเดือดร้อน 
หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
ได้รับการช่วยเหลือ จ านวน 2 ราย คือ 
- นายรัฐภูมิ ระดมทอง 
- นางสาวปิยฉัตร บัวผัน 

- - - - ให้ครูที่
ปรึกษา
ติดตาม
นักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
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กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ และ
จิตอาสาท าความดี
ด้วยหัวใจ 

1. ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด จ านวน 63 
คน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา, รอง
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ข้าราชการครู 
จ านวน 50 คน 

เป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความส านึกในความเป็น        
ชาติไทย มีจิตสาธารณะ เน้น
การมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน 
ความรับผิดชอบสนับสนุน
ประสิทธิภาพการบริหารและ
จัดสวสัดิการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย 
 

สพม.หนองคาย ได้ด าเนินกิจกรรมวัน
ส าคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิแ์ละ
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาทุกเดือน
ในรอบไตรมาสที่ 1-2 และเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่หน่วยงาน
ราชการจัดขึ้น โดยการปฏิบัตติาม
มาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) เข้า
ร่วมตามจ านวนท่ีหน่วยงานราชการ
ก าหนดและสวมหน้ากากอนามัยทกุ
ครั้ง 

4,000 - - - ช่วง
สถานการณ์
แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
โคโรนา 
2019 
(Covid-19) 
การเข้าร่วม
กิจกรรม มี
การจ ากัด 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 4 
10 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาคุณธรรม 
(องค์กรคุณธรรม) 

1. บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
62 คน  
2. บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาคุณธรรม
เครือข่าย จ านวน 4 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

บุคลากรปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมความดี เป็นต้นแบบ
ในการปฏิบัติงาน มรีะเบยีบ
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม
และคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ และสามารถขยาย
ผล และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่
เขตพื้นท่ีคุณธรรม 
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรในสังกัด และนักเรียนในสังกัด 
ได้รับการขับเคลื่อนและพัฒนาการ
ด าเนินการตามโครงการ ตามนโยบาย 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ส่งผลให้ผู้บริหาร 
บุคลากร ครู และนักเรียน มีวัฒนธรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนนิชีวิต 
เพิ่มมากข้ึน และยังคงก่อให้เกิดสังคม
ส่วนร่วมและองค์กร น่าอยู่ เป็น
สถานศึกษา และองค์กร ที่มี
ประสิทธิภาพ และมี่คุณภาพพร้อมที่จะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

- 37,000 18,690 18,310 1.เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัส 
โคโรนา2019 
ได้มีประกาศ
สถานการณ์
ฉุกเฉินท่ัว
ราชอาณาจักร 
ส่งผลให้
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมแตล่ะ
ด้านไมเ่ป็นไป
ตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
11 บริหารจดัการและ

พัฒนาบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย  

ข้าราชการครู /
นักเรียน ประชาชน 
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
ราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างช่ัวคราว 
จ านวน 31 
โรงเรียน 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
เข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน 
2. เกิดการบริหารราชการ 
ข้าราชการครู บุคลากรใน
ส านักงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษา ทุกคน ได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นในการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน 
3.  ข้าราชการ บุคลากรใน
ส านักงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคน ได้
วิเคราะหส์ถานการณ์และ
บูรณาการปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน         

 
 

1. จัดประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน  
ในสังกัด สพม.หนองคาย จ านวน 5 ครั้ง 
2. จัดประชุมรองผู้บริหารโรงเรียน ใน
สังกัด สพม.หนองคาย จ านวน 4 ครั้ง 
3.  จัดประชุมบุคลากรและเจา้หนา้ที่   
สพม.หนองคาย จ านวน 3 ครั้ง       
4. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างองค์กร และได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
และการปฏิบัติงาน 
 

130,000 - 12,600 117,400 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้
การ
ด าเนินการจัด
ประชุมไม่
เป็นไปตาม
ก าหนดปฏิทิน 

 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
12 ส่งเสริม

ประชาธิปไตยและ
สภานักเรียนใน
สถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคายมีการ
ด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
สภานักเรียนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และมี
คณะกรรมการสภา
นักเรียนจาก
โรงเรียนในสังกัด
จ านวน 31 
โรงเรียน ๆ ละ 2 
คน รวม 62 คน 
และครผูู้รบัผิดชอบ
โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 31 คนรวม
ทั้งสิ้น 93 คน 
 

สถานศึกษาในสังกัดมีการ
ด าเนินงานกิจกรรมสภา
นักเรียนตลอดปีการศึกษา 
ได้รับการนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สภานักเรียนของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สพม.หนองคาย ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 โดยจัด
กิจกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๕ ระดับ สพม.
หนองคาย โดยมสีถานศึกษาในสังกัดส่งใบ
สมัครและเอกสารผลงานเข้าร่วมการ
ประกวด รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน คดิเป็น
ร้อยละ 16.13 และมีสถานศึกษาเข้า
น าเสนอผลการด าเนินงานภานักเรยีน 
จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
80.00 ของสถานศึกษาท่ีสมัครเขา้ร่วม
การประกวด และคดิเป็นร้อยละ 12.91 
ของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ทั้งนี้ สพ
ม.หนองคาย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประกวดโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน ประจ าปี 2565 ระดับสพม.
หนองคาย โดยใหส้ถานศึกษาส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบเพื่อร่วมการ
ประกวดภายในวันท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
2565 และให้ทุกโรงเรียนด าเนินการ
น าเสนอผลงานเพื่อประเมินสภาพจริงใน
วันท่ี 15 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ สพม.หนองคาย 

40,000 - 40,000 - 1. ครู
ผู้รับผิดชอบ
งานสภา
นักเรียนใน
สถานศึกษายัง
ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 
และ
ประสบการณ์
ในการท างาน
ด้านกิจกรรม
สภานักเรียน
ในสถานศึกษ 
2. ครู
ผู้รับผิดชอบ
งานสภา
นักเรียนของ
สถานศึกษา
ขาดความ
ตระหนักใน
การ
ด าเนินงาน
สภานักเรียน
ในสถานศึกษา
อย่างจริงจัง 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๒๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 6,7,8,13 ตัวชี้วัดที่ 2.3, 2.4 
13 ศึกษาวิจัยรูปแบบ

การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิรายหน่วย 
โดยใช้สหวิทยาเขต
เป็นฐานในโรงเรยีน
ต้นแบบ 
 

1. ผู้บริหาร
โรงเรียน รอง
ผู้บริหารโรงเรียน
ทุกคน ตัวแทน
ครูผูส้อนใน
โรงเรียนต้นแบบ 
จ านวน 7 โรงเรียน 
2. ตัวแทน
ครูผูส้อนวิชา
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ                
จ านวน  150  คน 
3. รายงานวิจัย 
“รูปแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
รายหน่วยโดยใช้สห
วิทยาเขตเป็นฐาน
ในโรงเรียนต้นแบบ  
จ านวน 7 ฉบับ 

 
 

1. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสรมิ
การพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2.  ครูผูส้อนออกแบบหน่วย
การเรยีน แผนจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้
 3. นักเรียนมีทักษะการอ่าน 
การคิดแก้ปญัหา และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
 

1. ผู้บริหารและครู 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรูห้ลัก จากโรงเรยีนแกนน า 
จ านวน 7 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  
2. ครผูู้สอนจากโรงเรียนแกนน ารว่มกัน
พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้รายหน่วย 
3. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาความรู้  
การสื่อสาร การท างานเป็นทีม 
4. ครูพัฒนานวัตกรรมการจดัการเรียนรู ้
สื่อการจัดการเรียนรู้ ปรับวิธีการจดัการ
เรียนรู้และการวัดประเมินผล  
5. นักเรียนไดร้ับการพัฒนา ด้วย
รูปแบบ "เพ่ือนช่วยเพื่อน" มีทักษะใน
การสื่อสาร การเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
และผู้อื่น 

300,000 - 248,229 51,771 - 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๐ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 3 
14 ส่งเสริมและยกย่อง

เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี 
2565 
 

1. ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด จ านวน 31 
โรงเรียน 
2. ข้าราชการและ 
บุคลากรทางการ
ศึกษาภายใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
60 คน 
 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ได้มี
ขวัญและก าลังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรตเิพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคคลทั่วไปและมอบ
รางวัลเกียรติบตัรในวันส าคญั 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้มี
ขวัญและก าลังใจท่ีจะพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรตเิพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดแีก่
บุคคลทั่วไปและมอบรางวัลเกยีรตบิัตร
ในวันส าคัญ  

20,000 - 18,950 1,050 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 
-19) จึงท าให้
การ
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตาม
ก าหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
15 บริหารจดัการ

ทรัพยากรบุคคลใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
- การประชุม
พิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และต าแหน่งคร ู

ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ข้าราชการครู ใน
สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
31 โรงเรียน  

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ต าแหน่งครู  ไดร้ับการ
พิจารณาย้ายไปด ารงต าแหน่ง
ใหม่ ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได ้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บรหิารสถานศึกษา
และต าแหน่งครู ได้รับการพิจารณาย้าย
ไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใหม่  
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  มีการประชุม
จากคณะกรรมการจดัท ามลูตาม
รายละเอียดตัวช้ีวัดและคะแนนของผู้
ประสงค์ขอย้ายที่ถูกต้อง  โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ มีขวญัและก าลังใจ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ ส่งผลใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนสอน 

- - - - - 

 - การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนอัตราก าลังครู
และมาตรฐาน
วิชาเอกที่ก าหนดให้
มีในสถานศึกษา ปี 
2565 
 

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา ทั้ง 
31 โรงเรียน ไดร้ับ
การพัฒนาจัดท า
แผนอัตราก าลังครู
และมาตรฐาน
วิชาเอก  ปี 2565 
จ านวน  70 คน 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
บริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา ทั้ง 31 โรงเรียน 
ร้อยละ 90  มคีวามรู้ความ
เข้าใจการจัดท าแผน
อัตราก าลังครูและมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีก าหนดและสามารถ
จัดท าแผนอัตราก าลังครูและ
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้
มีในสถานศึกษา ปี 2565 ได้
ส าเรจ็ถูกต้องตามที่ สพฐ.
ก าหนด 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานบริหารงานบคุคล
ของสถานศึกษา มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
การจัดท าแผนอัตราก าลังครูและ
มาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา และสามารถจัดท าแผน
อัตราก าลังครูและมาตรฐานวิชาเอกท่ี
ก าหนดให้มีในสถานศึกษา  
ปี 2565 ไดส้ าเรจ็มีประสิทธิภาพ และ
สามารถน าความรู้ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ
การอบรมพัฒนาไปประยุกต์ใช้และเกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนางานท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๒ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
16 การประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 
 

1. ผู้บริหาร
การศึกษา (ผอ.เขต 
และรองผอ.เขต 
สพม.นค) จ านวน 
3 คน  
2. ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย ทุก
กลุ่ม จ านวน 10 
คน  
3. บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 30 คน  
4. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 31 คน  
5. รองผู้บริหาร
สถานศึกษา 
จ านวน 44 คน 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีกรอบทิศทาง/แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น
เครื่องมือในการบรหิารจดัการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 1  
ในวันท่ี 27 กันยายน 2564  
ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สพม.
หนองคาย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร จ านวน 50 คน  
2. จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 2  
ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 และ ครั้งท่ี 3 
ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2565 ณ หอ้ง
ประชุมธรรมมงคลรังษี สพม.หนองคาย
จ านวน 50 คน ได้ข้อสรุปงบบริหาร
และงบพัฒนาคุณภาพ และเกิด
กิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.  ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ใน
วันท่ี 23 ตุลาคม 2565 ท าให้เกดิ
แผนปฏิบัติการ และกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินในในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
 

68,000 - 7,675 - การจัดท าแผน
ต้องใช้
ระยะเวลา จึง
มีการประชุม
เป็นระยะ 
และมีการ
ปรับแก้
แผนปฏิบัติ
การเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ปัจจุบันมาก
ทีสุ่ด 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๓ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
17 ติดตามและรายงาน

ผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 
 
 

1. โรงเรียนใน
สงักัด จ านวน 31  
โรงเรียน  
2. บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
53 คน  
 

1. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย มีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัตริาชการของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปีงบประมาณต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย สามารถรายงานผล
การด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย และ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใช้ในการ
พิจารณาวางแผนการ
ด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

1. สพม.หนองคาย มีข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ
ราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2. สพม.หนองคาย มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบไตร
มาส 1-2 จ านวน 1 เล่ม 
3. สพม.หนองคาย มีรายงานผลตาม
แบบติดตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบท่ี 1  
ไตรมาส 1-2 (17-23 ก.พ. 65) 
จ านวน 1 เลม่ 
 

32,000 - - - 1. การ
ติดตามมีเวลา
กระช้ันชิด ท า
ให้ได้ข้อมูลที่
ไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร 
2. การ
ประสานงาน
ระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน 
เช่น ศธจ.นค 
บางครั้งไม่มี
หนังสือต้น
เรื่องมีแต่การ
ประสานทาง
โทรศัพท์ ท า
ให้ไม่สามารถ
รายงาน
เบื้องต้นกับ
ผู้บังคับบัญชา
ได้ทัน 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๔ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
18 แผนการตรวจสอบ

ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
 

1. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ด้านการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ จ านวน 28 
แห่ง  
2. ติดตาม 
ตรวจสอบ รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษา
แนะน าการ
ปฏิบัติงานแก่
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 29 แห่ง 
3. ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 5 
แห่ง  

1. สถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
หน่วยรับตรวจ มีการ
บริหารงานทางการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ  โดยมีระบบ
การควบคุมการปฏิบตัิงานท่ี
เหมาะสม รดักุมและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
มีเอกสารหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วน 
2. ผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เป็น
หน่วยรับตรวจ ไดร้ับ
ค าปรึกษาท่ีเพิ่มคณุค่าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยดั 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ การปฏิบตัิงานด้านการเงินบัญชี
และพัสดุ ของโรงเรียนทีเ่ป็นหน่วยงาน
ย่อยในสังกัด จ านวน 28 แห่ง จ านวน 
7 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 22 – 30 
พฤศจิกายน 2564 โดยกลุ่มเป้าหมาย 
คือ เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี พัสดุ และ
ตรวจสอบภายในของโรงเรียน โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 142 
คน 
2. ติดตาม ตรวจสอบ การเงินบัญชีและ
พัสดุรวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการ
ปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด ไตรมาส 
1 จ านวน 4 แห่ง ไตรมาส 2 จ านวน 
11 แห่ง  
3. ตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 11 แห่ง 
4. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคของโรงเรยีนในสังกดั 
จ านวน 31 แห่ง ไตรมาสที่ 1  
จะรายงานผลการตรวจสอบให้  สพฐ. 
ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
 

20,000 - 11,400 8,600 การติดตาม 
ตรวจสอบ 
ตามปฏิทินท่ี
ก าหนดมีการ
ปรับเปลีย่น
ตามความ
เหมาะสม 
เนื่องจากมี
ความเสีย่ง
จากการตดิ
เชื้อจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๕ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
19 การพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศโดยใช้
การบริหารจัดการ
ความรู ้
 

1. บุคลากร และ
โรงเรียน มีการ
จัดการความรู้อย่าง
เป็นระบบ  
2. โรงเรียนและ
เขตพื้นท่ีได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์
พัฒนาวิชาการและ
บริหารจดัการ
ความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรทุก
กลุ่มงานและ
โรงเรียน มBีest 
Practice ในการ
ปฏิบัติ งานตาม
กรอบภาระหน้าที่ 
เผยแพรล่งในศูนย์
พัฒนาวิชาการและ
บริหารจดัการ
ความรู ้
 

สพม. หนองคาย มีวัฒนธรรม
การเรยีนรู้ในองค์กรโดยใช้
ศูนย์พัฒนาวิชาการและ
บริหารจดัการความรู้ (www. 
kmscondarlt.21.in.th) 

1. สพม.หนองคาย มีวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในองค์กรโดยใช้ศูนย์พัฒนา
วิชาการและบริหารจัดการความรู้ 
(www. kmscondarlt.21.in.th)  
2. บุคลากร และโรงเรียน มีการจดัการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ  
3. โรงเรียนและเขตพื้นทีไ่ด้แลกเปลี่ยน
เรียนรูผ้่านเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาวิชาการ
และบรหิารจดัการความรูไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4. บุคลากรทุกกลุ่มงานและโรงเรยีนใน
สังกัด มี Best Practice ในการปฏิบัติ 
งานตามกรอบภาระหนา้ที่ เผยแพร่ลง
ในศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหาร
จัดการความรู ้

- - - - - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๖ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 14 ตัวชี้วัดที่ 1 
20 การประชุมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การ
จัดท า ตรวจสอบ 
แบบรายงานผูส้ าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ปพ.3) ออนไลน ์
 

ครูปฏิบัติงาน
ทะเบียนใน
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
๓๑ คน 

1. ครูปฏิบัติงานทะเบยีน
โรงเรียนทุกคน ไดร้ับความรู้
ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ
การรายงาน ตรวจสอบ และ
จัดเก็บแบบรายงานผูส้ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (ปพ.๓) ออนไลน์  
2. โรงเรียนในสังกัด มี
ระบบงานทะเบยีนที่ดีและ
สามารถจัดท า จัดเก็บ
หลักฐานทางการศึกษาได้
อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1. บุคลากรทางการศึกษา หรือครผูุ้
รับผิดชอบงานทะเบยีน โรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่ง ท่ีได้เข้าร่วมอบรมตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบ
การจัดท าและตรวจสอบแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปพ.3 
ออนไลน์" ประจ าปีการศึกษา 2564  
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ ใน
การใช้โปรแกรม ระบบ ปพ.3 ออนไลน์  
2. โรงเรียนมีการบรหิารจดัการขอ้มูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3. โรงเรยีนทุก
แห่งในสังกัด มีการด าเนินการด้านงาน
ทะเบียน และการจดัท า ตรวจสอบ 
จัดเก็บเอกสารแบบรายงานผูส้ าเรจ็
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
 
 
 

6,000 - 7,800 - ข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคลที่
ครูน ามา
ประกอบเพื่อ
เป็น
เอกสารอ้างอิง 
ในการ
รายงาน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นั้น 
ไม่สอดคล้อง 
และไม่
เชื่อมโยงกัน
ของเอกสารที่
น ามาอ้างอิง 

 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๗ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
21 ส่งเสริมการท าวิจยั

และน าผลงานวิจัย
หรือวิธีปฏิบัติที่ดมีา
ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลงานวิจัยครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย  
และโรงเรียนใน
สังกัด 31 โรงเรียน
2. ประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
สะท้อนผลการน า
ผลงานวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนางาน   
จ านวน 2 ครั้ง 
3. เก็บข้อมูล
ภาคสนาม จ านวน 
1 ครั้ง 
 
 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีฐานข้อมลู
ผลงานวิจัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีข้อมลูการท า
ผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
งาน 
 3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่น าผลงานวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนางานไดร้ับยกย่อง 
เชิดชูเกียรต ิ
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ใช้
กระบวนการวิจยัในการพัฒนางาน ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- - - - - 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๘ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
22 นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจดั
การศึกษา เพื่อสรา้ง
ความเข้มแข็งการ
นิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.หนองคาย 
 

1. โรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา 6
สหวิทยาเขต 
จ านวน 31
โรงเรียน 
2. ทุกโรงเรยีนไดร้ับ
การนิเทศเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา  
3. ศึกษานิเทศก์  
5 คน มีรูปแบบ
การนิเทศโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตที่
รับผิดชอบ 

๑. โรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา และพัฒนา
คุณภาพ 
การศึกษา ตามกรอบ
นโยบายและรูปแบบการ
นิเทศ 
2. โรงเรียนมรีายงานผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายและ
รูปแบบการนิเทศ 
กรอบแนวทางการนิเทศ 
10 ประเด็น เป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
3. ศึกษานิเทศก์มรีายผล
การนิเทศตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามรูปแบบการ
นิเทศ 
4. โรงเรียนมรีะบบบริหาร
จัดการศึกษาที่ดมีี
ประสิทธิภาพ 
 

สพม.หนองคาย มรีูปแบบการนเิทศภายใน
โรงเรียนทีส่่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนในสังกัด ด้วยแนวทางการนเิทศการ
จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ี
เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย 
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” มี
ลักษณะการนิเทศเชิงปฏิบัติการ ม ี5 
ขั้นตอน 5 กิจกรรมฝีกปฏิบัติ “SCCER 5 
E” ดังนี้  
1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านยิมร่วมกัน 
( Shared values and norms) ในการ
ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ สู่การ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  
2. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรยีนร่วมกัน (Collective focus on 
student learning)  
3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) 
สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ จัดการเรียนรู้
ของหน่วยการเรียนรู้/แผนการจดัการ
เรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียน สู่การ
ปฏิบัติ  
4. การเปดิรับการชี้แนะ การปฏิบตัิงาน 
(Expert advice and study visit)  
5. การสนทนาท่ีมุ่งสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน (Reflection dialogue)  

50,000 - - 50,000 ผู้ที่ไดร้ับการ
พัฒนาอาจไม่
สามารถ
ด าเนินการ
ตามกิจกรรม
และ
กระบวนการ
ของโครงการ
ได้ครบท้ัง 31 
โรงเรียน 
เนื่องจาก การ
คัดเลือกคน
เข้ารับการ
พัฒนาและ
การส่งเสริม
สนับสนุนและ
การก ากับ
ติดตามของ
ผู้บริหาร
โรงเรียน และ
การนิเทศ
ติดตามของ
ศึกษานิเทศก์
อาจไม่ทั่วถึง 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
23 ติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาเชิง
บูรณาการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของ
หน่วยงานและ
โรงเรียนในสังกัด  
(ก.ต.ป.น.) 
 
 

1.คณะอนุกรรมการ 
ก.ต.ป.น. จ านวน 
31 โรงเรียน  
6 สหวิทยาเขต  
2. ประชุม
คณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. จ านวน  
6 ครั้ง  
3. นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

1. สถานศึกษาไดร้ับการ
นิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามรูปแบบการ
นิเทศติดและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2. 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ตามตัวบ่งช้ี
มาตรฐาน ก.ต.ป.น. 3. 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 มีเครือข่ายความ
ร่วมมือการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเชิงบูรณาการ 

1. มีรายงานผลการด าเนินงาน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4 ดา้นวิชาการ ด้าน
บริหารทั่วไป ด้านบรหิารงานบุคคล ด้าน
บริหารงบประมาณ อยู่ในระดับดเียี่ยม 
จ านวน 28 โรงเรยีน อยู่ในระดับดี 
จ านวน 3 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี ด้านวิชาการ จ านวน 25 
โรงเรียน ด้านบริหารทั่วไป จ านวน 20 
โรงเรียน ด้านบริหารงานบุคคล จ านวน 
10 โรงเรียน ด้านบริหารงบประมาณ 
จ านวน 10 โรงเรยีน 
2. มีรายงานผลการด าเนินงาน การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 4 ดา้น  
- ด้านวิชาการ โรงเรยีนมีผลการสอบ
ระดับชาติ O-Net สูงกว่าระดับชาติ 
จ านวน 11 โรงเรยีน - ด้านบริหารทั่วไป 
อยู่ในระดับดเียี่ยม - ด้านบริหารงาน
บุคคล อยู่ในระดับดีเยี่ยม - ด้านบริหาร
งบประมาณ อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
ในสังกัด มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านวิชาการ 
จ านวน 31 โรงเรยีน ด้านบรหิารทั่วไป 
จ านวน 25 โรงเรยีน ด้านบรหิารงาน
บุคคล จ านวน 15 โรงเรียน ดา้นบริหาร
งบประมาณ จ านวน 20 โรงเรียน 

50,000 - 10,000 40,000 เกิดการแพร่
ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(Covid-19) 
ท าให้ต้อง
เลื่อนการ
ประชุม
บ่อยครั้ง เพื่อ
ความ
ปลอดภัย 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
24 การนิเทศตดิตาม

และประเมินผล
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 
 

โรงเรียนใน
โครงการ
มาตรฐานสากล 
จ านวน 10 
โรงเรียน 

โรงเรียนในโครงการ
มาตรฐานสากล ด าเนินการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ด้าน
คุณภาพวิชาการ การพัฒนา
ครู การพัฒนาผูเ้รียน ด้วย
ระบบคณุภาพตามแนว 
OBECQA  
 

โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จ านวน 3 โรงเรียน 
ได้รับการก ากับ ตดิตามและนเิทศ การ
ด าเนินบริหารตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ส่งผลให้โรงเรียน
ผ่านการประเมินคุณภาพ ระดับ ScQA 
จ านวน 3 โรงเรียน 
 

10,000 - 7,804 2,196 1. สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 
2019 ส่งผลให้
การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนด 
2. 
คณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ และ
ประเมินผล มี
ภาระหน้าท่ี/ 
บทบาท หลาย
งานหลายหน้าที่ 
ส่งผลให้การ
ด าเนินการก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผล ไม่
เป็นไปตามเวลา
ที่ก าหนด 
วางแผน 
 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๑ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.นค จากส่วนอ่ืน 

(ระบุ) 
นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
25 อบรมปฏิบตัิการ

จัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู หลักสูตร
วิทยาการข้อมูล 
(Coding Online 
for Teacher Plus : 
C4T Plus-Data 
Science) 

ครูผูส้อนทุกกลุ่ม
สาระเทคโนโลยี 
ทุกระดับ ท้ังใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคายและนอก
สังกัด จ านวน 
160 คน 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระ
เทคโนโลยี ทุกระดับ ท้ังใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายและนอกสังกัด 
จ านวน 160 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจ และการจดัการ
การเรยีนรู้ด้านการคดิเชิง
ค านวณ วิทยาการข้อมลู 
Coding Online for 
Teacher Plus: C4T Plus-
Data Science) 

ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระเทคโนโลยี ทุก
ระดับ ท้ังในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายและนอก
สังกัด จ านวน 160 คน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และการจัดการการเรียนรู้ดา้นการ
คิดเชิงค านวณ วิทยาการข้อมูล Coding 
Online for Teacher Plus: C4T Plus-
Data Science) และสามรถน าไป
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการสอนวิชา
อื่นๆได ้
 

- 56,400 56,400 - 1. ระบบ
อินเทอร์เน็ตมีความ
ไม่เสถียรในแตล่ะ
พื้นที่  
2. จ านวนผูเ้ข้า
อบรมที่คาดหวัง
น้อยกว่าตอนอบรม
จริง เช่น ตอบ
รับมาจ านวน 300 
คน แต่เข้ารับการ
อบรมจริง จ านวน 
120 คน 
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ส่วนที่ 4 

 
ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
*************************************** 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ด าเนินการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานเปนนระยะ  
ท าให้มีผลการด าเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 12 ผลการประเมินการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

 ผลการประเมิน 2561 2562 2563 2564 

กพร. 4.32 4.51 
ระดับคุณภาพ 

3.91 
ระดับมาตรฐาน

ขั้นสูง 

4.19 
ระดับมาตรฐาน

ขั้นสูง 
มาตรฐานเขต ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

กลยุทธ์ 1.53 4.45 
ดีเยี่ยม 

3.60 
ดีมาก 

- 

คุณธรรมและความโปร่งใส 86.73 84.96 79.58 89.39 

 
ตารางที่ 13 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS: KPI Report System) 
    ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คะแนน ร้อยละ ระดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
หนองคาย 

4.18599 83.72 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

 
 ผลรายงานถอดบทเรียนการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS: KPI Report System) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
แบบถ่วงน้ าหนัก 4.18599 คิดเปนนร้อยละ 83.72 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง ตามล าดับ 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๓ 

 

ตารางท่ี 14 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
      ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๔ 

 

 

 

 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวม        
อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก” ซึ่งมาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 2 ใช้ผลการประเมินการเปนนระบบราชการ 4.0 
ของ กพร. สพฐ.  



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๕ 

 

ตารางที่ 15 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่  
     การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บรรลุผล จ านวน 7 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุผล จ านวน 3 ตัวชี้วัด ตามล าดับ 

 
   



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๖ 

 

ตารางที่ 16 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
     (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย อยู่ในล าดับที่ 179 คะแนนรวม 89.39 ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ตามล าดับ  
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๘ 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๙ 

 

 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๒ 

 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 

 
 

     นายกานนท์  แสนเภา     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
   

    

  
 

นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 นางศรีประภา  สีหไตร     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางสิริมา  สอนค าหาญ    ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางปทิตตา  พวงปัญญา    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นายชานนท์  ค าจันทร์     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางมณฑา  อาสนชัย     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
นายนริศ  มงคล     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางพิมลนาฏ  ย่ิงยง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายกิตติรงค์  บุญคง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 
 

      
 นางศรีประภา  สีหไตร       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
 นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 นางสาวศิรินทร์ลักษณ์  มาตะรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       
    นางดิศราภร  คุรุอังกูร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นายอนุสรณ์  จันทะนุช   พนักงานราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

ฝ่ายเลขานุการ 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๓ 

 

 
คณะผู้จัดท า (ต่อ) 

 
 
 
 

 
  
  
 นางศรีประภา  สีหไตร       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
 นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      
 
  
  

********************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงเอกสาร/พิมพ์/จัดท ารูปเล่ม 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๔ 

 

 


