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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 – 
30 ก.ย. 2565 

9 นายสาล์นลิขิต  พลไทสง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

1  ต . ค .  2 5 6 5  – 
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 ๖2 678 165,190 19 48 519,580 

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 2 2 - 100 
3.ศึกษานิเทศก์ 10 9 -1 10.00 
4.บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (44)  24 -20 45.45 
      - กลุ่มอ านวยการ 6 1 -5 83.00 
      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 9 4 -5 56.00 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 10 -3 23.07 
      - กลุ่มนโยบายและแผน 6 6 - 100 
      - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 2 -6 75.00 

- หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 -1 50.00 

รวมทั้งสิ้น 57 36 -21 36.84 
5. ลูกจ้างประจ า 2 2 - 100 
6. พนักงานราชการ 8 8 - 100 
6. ลูกจ้างชั่วคราว  -  13  - - 
7. ครูธุรการ(ช่วยราชการ) - 2 - - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีอัตรากรอบก าลังข้าราชการของบุคลากร จ านวน
ทั้งสิ้น 57 อัตรา จ านวนที่มีอยู่จริง 36 อัตรา และยังขาดแคลนบุคลากร จ านวน 21 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 
36.84 เมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลัง ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ต้องจัดหา
อัตราก าลังเพ่ิมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน อัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 9 อัตรา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน จ านวน 4 อัตรา และมาช่วยราชการจากสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 2 อัตรา เพ่ือสนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 
 

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 8 65 47 50 0 175 
2 หินโงมพิทยาคม 0 1 2 6 1 5 0 15 
3 กวนวันวิทยา 0 0 2 3 3 3 0 11 
4 เวียงค าวิทยาคาร 1 0 2 3 2 3 0 11 
5 หนองคายวิทยาคาร 1 3 7 16 7 33 0 67 
6 พระธาตุบังพวนวิทยา 1 0 0 6 1 9 0 17 
7 ค่ายบกหวานวิทยา 1 1 1 6 3 2 0 14 
8 ท่าบ่อ 1 4 7 43 18 38 0 111 
9 โคกคอนวิทยาคม 1 0 4 6 1 9 0 21 

10 ถ่อนวิทยา 1 1 0 2 0 14 0 18 
11 ท่าบ่อพิทยาคม 1 1 0 0 4 7 0 13 
12 หนองนางพิทยาคม 1 0 0 5 2 5 0 13 
13 เดื่อวิทยาคาร 1 1 3 1 0 7 0 13 
14 พานพร้าว 1 1 1 8 3 7 0 21 
15 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 1 0 9 4 0 0 15 
16 วรลาโภนุสรณ ์ 1 1 2 4 4 2 0 14 
17 สังคมวิทยา 1 2 8 15 3 12 0 41 
18 วังม่วงพิทยาคม 1 1 1 11 3 0 0 17 
19 น้ าสวยวิทยา 1 2 2 9 8 14 0 36 
20 ฝางพิทยาคม 1 1 2 3 1 8 0 16 
21 วังหลวงพิทยาสรรพ ์ 1 1 2 17 6 11 0 38 
22 นาดีพิทยาคม 1 1 3 3 4 6 0 18 
23 ประชาบดีพิทยาคม 1 1 5 7 4 3 0 21 
24 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 1 2 6 3 1 0 14 
25 โพธิ์ตากพิทยาคม 1 1 5 7 4 4 0 22 
26 ชุมพลโพนพิสัย 1 4 7 60 30 35 1 138 
27 เซิมพิทยาคม 1 1 4 13 8 9 0 36 
28 ปากสวยพิทยาคม 1 0 0 6 6 15 0 28 
29 นาหนังพัฒนศึกษา 1 1 1 9 6 3 0 21 
30 ร่มธรรมานสุรณ ์ 1 1 1 1 2 8 0 14 
31 กุดบงพิทยาคาร 1 2 4 13 3 7 0 30 

รวมทั้งสิ้น 29 39 86 363 191 330 1 1,039 

ข้อมูลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2565  

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
หนองคาย 

ขนาดเล็ก                  ๑ - ๔๙๙  คน 20 74.19 
ขนาดกลาง        ๕๐๐ - ๑,๔๙๙   คน  8 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 30 กันยายน 2565 

 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลครู นักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2565  
   

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) 

๓,888 ๓,984 3,959 3,276 3,111 ๒,912 1๑,831 9,299 21,130 ๓79 309 ๖88 
 

ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
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 2564  
 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ดี 10 32.26 

ดีเลิศ 14 45.16 

ยอดเยี่ยม 7 22.58 

รวม 31 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 31 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดบัคุณภาพดีเลิศ จ านวน 14 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 45.16 ระดับคุณภาพดี จ านวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.26 และระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2564 รอบ ๔ หรือรอบภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 
ดีเยี่ยม - - 
ดีมาก 2 6.45 

ดี 29 93.55 
รวม 31 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2564 รอบ ๔ หรือรอบภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 
31 โรงเรียน มีผลการประเมินในภาพรวม ระดับดีมาก จ านวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ระดับดี จ านวน       
29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.55 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 11 ขยายโอกาสทางการศึกษา (ข้อมูลอัตราการเข้าเรียนในพื้นที่ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
       การศึกษามธัยมศึกษาหนองคาย ปีการศึกษา 2565) 
 

อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประชากร 
วัยเรียน 

อายุ 13 ปี  

เข้าเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ประชากร 
วัยเรียน 

อายุ 16 ปี  

เข้าเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

๕,136 3,882 75.58 ๔,336 2,687 ๖1.97 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๒ 

 

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) 
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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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ส่วนท่ี 3 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

*************************************** 
 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 ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส สิทธิ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพ่ือการเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และมีคุณภาพเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือการ
จัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามการจ าแนกเป็นรายนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12 รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นโยบาย จ านวน
โครงการ 

ด าเนินการได ้
(โครงการ) 

สาเหตุที่ไมไ่ดด้ าเนินการ หมาย
เหต ุไม่ได้รับจดัสรร

งบประมาณ 
งบประมาณไม่เพียงพอ/
โยกงบใช้ไปโครงการอื่น 

สถานการณ์ 
(COVID-19) 

1. ด้านความปลอดภัย 10 9 1 - -  
2. ด้านโอกาส 14 10 4 - -  
3. ด้านคุณภาพ 30 15 12 3 -  
4. ด้านประสิทธิภาพ 17 16 1 - -  

รวม 71 49 19 3 -  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ป้องกนัและเฝ้าระวัง

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 
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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 โครงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารจัดการ
ขยะ “โครงการ
ส านักงานสีเขียว 
Green office” 

1. บุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
60 คน  
2. สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง 

1. ยกระดับมาตรฐาน
หน่วยงานและสถานศึกษาให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการ
ใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างสม
ประโยชน์ คุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีด ี
2. สรา้งบรรทัดฐานและ
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใหส้ะอาด
ปราศจากมลพิษ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย มีบรรยากาศน่าอยู่อาศยัมี
ความสวยงาม และวสัดุอุปกรณ์ที่ เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน ในทางที่ดี มีความ
ประทับใจ ต่อผู้พบเห็นและผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

- - - - ต้องสร้าง
จิตส านึกท่ีดี
ให้กับบุคลากร
เพิ่มมากข้ึน 

3 โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย 

สพม.หนองคาย มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาน
และวัสดุอุปกรณ์ที่
พร้อมใช้งานเพื่อ
บริการแก่
ข้าราชการครู 
นักเรียน และ
ประชาชนท่ัวไป
ที่มาติดต่อราชการ 
ประมาณ วันละ 
100 คน 

สพม.หนองคาย มี
สภาพแวดล้อมและอาคาร
สถานท่ีสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม
ภายในส านักงานให้เป็น
สถานท่ีสวยงามสะอาด
เรียบร้อย น่าอยู่น่าอาศัย รม่
รื่น เป็นท่ีประทับใจส าหรับผู้
มาติดต่อราชการ 

1. ประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีมากขึ้น 
2. ขวัญก าลังใจผู้ปฏิบตัิงานสูงข้ึน 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีบรรยากาศน่าอยู่
อาศัยมีความสวยงาม และวัสดุอุปกรณ์ที่ 
เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน ในทางที่ดี มีความ
ประทับใจ ต่อผู้พบเห็นและผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

 

3,000 - 3,000 - งบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อ
การ
ด าเนินการ 
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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 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
ทัง้สิ้น จ านวน 9 ชนิดกีฬา โดยแบ่งเป็น
ประเภทชาย และประเภทหญิง ระดับการ
แข่งขัน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจดัการ
แข่งขันกีฬาฯ (ประชุมครั้งที่ 7) เพื่อสรุปผล
การด าเนินการจัดการแข่งขัน พร้อมวเิคราะห์
ปัญหา พร้อมให้ค าแนะน าการจัดการแข่งขัน
กีฬาในครั้งต่อไป 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองคาย ด าเนินการโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวดัหนองคาย 
“หนองคายปาริชาติเกมส”์ ต้านยาเสพติด 
ครั้งที ่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  
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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 
5 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 ้
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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 
6 ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิใน
สถานศึกษา ประจ าปี 
2565 

1. นักเรียนแกน
น าโรงเรยีนใน
สังกัด 31 
โรงเรียน จ านวน 
100 คน 
2. ครูแนะแนว 
หรือครผูู้ดูแล
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 31 คน 
 

นักเรียนแกนน า มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ
ชีวิต มีศักยภาพการเป็นผู้น า 
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ตลอดจน
ทักษะในการด ารงชีวิต มี
ความตระเห็นคณุค่าในตนเอง
และผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค ์

1. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 131 คน
มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพการเป็นผู้น า ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะใน
การด ารงชีวิต 
2. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 131 คน 
ตระหนักรู้และเห็นคณุค่าในตนเองและ
ผู้อื่น คิดวิเคราะหต์ัดสินใจและแกป้ัญหา
อย่างสร้างสรรคส์ามารถจัดการกบั
อารมณ์และความเครียดและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 
3. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 131 คน 
มภีูมิกันทางสังคม สามารถจัดการกับ
ปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพปัจจบุันและ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

 
 
 
 
 
 

- 20,000 (สพฐ.) 20,000 - งบประมาณ
ในการ
ด าเนินงานมี
น้อยไม่
สามารถจัดได้
ตามหลักสูตร
ได ้
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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 
7 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 - 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 
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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 
8 โครงการการป้องกัน

การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ใน
สถานศึกษา ประจ าปี 
2565 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
และนักเรียนใน
สังกัด จ านวน 
22,121 คน 

1. มีความรู้ในการดูแลเฝ้า
ระวังป้องกันตนเองเรื่องโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมร่ับการจดัสรร
งบประมาณ 

- - - - - 

9 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทย “เด็กไทย
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
อ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่องเขียน
คล่อง” 

1. ครผูู้สอน
ภาษาไทย จ านวน 
31 คน  
2. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-
6 ทุกคน 

โรงเรียนสามารถพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการออกแบบจัดการ
เรียนรูภ้าษาไทย เพื่อ
พัฒนาการใช้ทักษะการใช้
ภาษาไทย การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมร่ับการจดัสรร
งบประมาณ 

- - - - - 

10 โครงการการส่งเสรมิ
ทักษะชีวิตและเพศ
วิถีในสถานศึกษา 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง 
2. ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และ
นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 แห่ง 

1. สามารถจดัการเรียนรูแ้ละ
พัฒนาสมรรถนะครผููส้อนเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี
แบบออนไลน ์
2. มีการติดตามและประเมิน
การจัดการเรยีนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในลักษณะการ
จัดกิจกรรมแบบ Active 
Learning 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา
หนองคาย ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผูส้อนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีแบบออนไลน ์ทั้ง 
31 โรงเรยีน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคดิ ให้รู้จัก
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างบุคคล  รู้จัก
จัดการปญัหาและความขดัแย้งต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสม ปรบัตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 

- 5,000 (สพฐ.) 5,000 - การจัดสรร
งบประมาณ
ไม่เพียงพอท า
ให้แผนท่ี
ก าหนดไว้มี
การ
เปลี่ยนแปลง 
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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 
11 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
12 โครงการส่งเสริม

และพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีน
ในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

1. สถานศึกษาใน
สังกัดมีการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมวินัย
จราจร จ านวน 31 
โรงเรียน  
2. สถานศึกษาใน
สังกัดเข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
จ านวน 31 โรงเรยีน 
รวมทังสิ้น 93  
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานกิจกรรม
นักเรียน เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัตติาม
ระเบียบการจราจรได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถเป็น
แกนน าเพื่อขยายผลสู่
นักเรียนในสถานศึกษาได ้

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ที่มีการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนใน
สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๑ 
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 100  
2. สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนนิ
กิจกรรมส่งเสริมวินัยจราจร จ านวน 30 
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 96.77 ของ
จ านวนสถานศึกษาในสังกัด  
3. สถานศึกษาในสังกัดที่ไมเ่ข้าร่วมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 1 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของจ านวน
สถานศึกษาในสังกัด  
4. จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ ทั้งสิ้นจ านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.77 ของจ านวนเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการอบรมฯ 
 

10,000 - 10,000 
โยกงบจาก
โครงการที่ 

35 โครงการ
ประกวด

โครงงานมา
ใช้ในการจัด

กิจกรรม 

- หลักสตูรการ
จัดอบรมยังมี
ข้อจ ากัด 
เนื่องจากใช้
วิทยากรที่เป็น
ต ารวจ จึงยังไม่
ครอบคลมุ
เกี่ยวกับการ
อบรมเพื่อให้
นักเรียน
สามารถ
น าไปใช้ในการ
ท าใบขับขี่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 
13 ส่งเสริมสนับสนุน 

การรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 

1. ประชากรวัยเรยีน
ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 
มีโอกาสไดร้ับ
การศึกษาระดับ ม.1 
และ ม.4 
2. นักเรียนที่จบ
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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 1,2,3 
14 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 10 ตัวชี้วดัที่ 1 
15 โครงการส่งเสริม

สนับสนุน
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนแบบ
เชิงรุก Active 
Learning  

1. นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 1 เดือน/ 
1 ครั้ง/ 1 โรงเรียน 
2. จัดกิจกรรม
เสนอผลงานเชิดชู
เกียรติ จ านวน 1 
ครั้ง 
 
 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
คัดเลือกผลงานการปฏิบตัิงาน
ที่เป็นเลิศและเชิดชูเกยีรติ การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning ได้ 

1. สพม.หนองคาย มีการจดักิจกรรม
ยกผลสัมฤทธ์ิรายหน่วย (8 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน) 
ทั้ง 31 โรงเรียน 
2. สถานศึกษามีนวัตกรรม/แนว
ทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning 
ที่เปน็ต้นแบบหรือแบบอยา่งที่ดี (Best 
Practice)  

- - - - เกิดช่องว่าง
ระหว่างวัย
ของบุคลากร
ใน
สถานศึกษา 
ท าให้การ
ขับเคลื่อน
นโยบาย
บางอย่าง
ด าเนินไป
อย่างล่าช้า 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 3 
16 โครงการส่งเสริมและ

สร้างจิตส านึกการ
บริหารจดัการและ
สร้างเสริม
สิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา ประจ าปี 
2565 

สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง มีการ
ด าเนินงานและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานท่ี
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการขยะใน
สถานศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่าง
น้อย 2 กิจกรรม 
 

โรงเรียนในสังกัด สพม.
หนองคาย ด าเนินการตาม
แนวทางของโครงการโรงเรยีน
ปลอดขยะ มหีลักสูตรการ
บริหารจดัการขยะ สามารถ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง 

1. สถานศึกษาในสังกัดไดม้ีส่วนในการ
ส่งเสริมการสรา้งจิตส านึกให้กับ
นักเรียนและบุคลากรในสังกัดไดม้ี
ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้และ
บริโภคสิ่งที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาในสังกัดไดม้ีการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน การ
จัดท าแผนการเรยีนรู้เกีย่วกับการ
บริหารจดัการขยะ ขยะพลาสติก การ
ส่งเสริมให้เกิดการ “เลือก ลด ใช้” วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง 

13,500 - 13,500 - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 16 ตัวชี้วดัที่ 5 
17 โครงการพัฒนา

สมรรถนะผู้เรยีนด้าน
อาชีพ หนึ่งคน หนึ่ง
โครงงานอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

1. โรงเรียนน าร่อง 
จ านวน 6 โรงเรียน 
2. โรงเรียนใน
โครงการ จ านวน 
25 โรงเรียน 
3. ครผูู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี จ านวน 
31 โรงเรียน 

1. ครผูู้สอนได้รับการ
พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทักษะงานทักษะอาชีพ 
แห่งศตวรรษที่ 21 
2. ครูมีนวตักรรมการจัดการ
เรียนรูห้ลักสูตรสมรรถนะด้าน
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
3. นักเรียนไดร้ับการพัฒนาให้
มีคุณลักษณะและทักษะงาน
ทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ โรงเรียนในสังกัด 31 
โรงเรียน 
จ านวน 60 คน ได้รับการพัฒนาการ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรู้แผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพ 
หนึ่งคน หนึ่งโครงงานอาชีพ ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1 
2. นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 20,541 คน ได้รับการพฒันา
สมรรถนะผู้เรยีนด้านอาชีพ หนึ่งคน 
หนึ่งโครงงานอาชีพ ทักษะศตวรรษท่ี 
21 ระยะที่ 1 จ านวน 3,603 คน คิด
เป็นร้อยละ17.64 ของจ านวน
นักเรียนท้ังหมด จ านวน 2,124 
โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 58.95 ของ
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
3) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 31 
คน มีผลงานการพัฒนา จ านวน 1 คน 
 
 

- - - - - 
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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 
18 โครงการสร้าง

เครือข่ายแนะแนว
อาชีพและศึกษาต่อ 
 

1. ครผูู้สอน
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน (แนะแนว) 
โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 62 คน 
2. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-
6 สพม.หนองคาย 
ทั้ง 31 โรงเรียน 

ครูแนะแนวสามารถประเมิน
บุคลิกภาพ ความถนดั แปลผล
การประมวลผลคดักรอง
นักเรียนเข้าสู่แผนการเรียน
หรือจัดรายวิชาเพิ่มเติมรองรบั
เส้นทางการเรียนสู่อาชีพได ้
2. มีการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 
ของนักเรียนรายบุคคล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

นโยบายที่ 2 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 17 ตัวชี้วัดที่ 3,4 
19 

 
โครงการคดัเลือก
บุคลากรและนักเรียน
ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นท่ี
ประจักษ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

สถานศึกษา ส่งผล
งานบุคลากร
ทางการลูกเสือและ
ได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเป็น
ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น 
ประจ าปี จ านวน 
10 คน 

มีความรู้ ความสามารถ และ
เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
และรับรางวัลผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2566 
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

20 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ปี
การศึกษา 2564 

ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักเรียน จ านวน 
3,334 คน 

นักเรียนเอาใจใส่ ฝึกหัด
ศิลปหัตถกรรมที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 
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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 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
21 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 

22 โครงการลดอัตรา
นักเรียนออกกลางคัน
และการช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. นักเรียนทุก
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 20,521 
คน 
2. ครูที่รับผิดชอบ
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
ประจ าโรงเรยีน 
จ านวน 31 คน 
 
 

1. นักเรียนท่ีเรียนจบ
การศึกษาภาคบังคับ มโีอกาสที่
เรียนต่อในระดับสูงขึ้น  
2. นักเรียนท่ีเรียนจบหลักสูตร
มีสามารถด ารงชีวิตและเข้ากับ
สังคมได้อย่างมีความสุข  
3. สถานศึกษามีการจดั
การศึกษาได้อย่างเข็มแข็งและ
มีคุณภาพ  
4. ครสูามารถติดตามและ
แก้ไขปัญหานักเรียนหลังการ
ออกเยี่ยมบ้านให้อยู่ในระดับด ี

นักเรียนกลบัเข้าสูร่ะบบการศึกษา 
จ านวน 48 คน ดังนี ้
1. กศน. จ านวน 7 คน  
2. อปท. จ านวน 2 คน  
3. เอกชน จ านวน 4 คน  
4. อาชีวะ จ านวน 31 คน  
5. สพฐ. จ านวน 4 คน  
6. นักเรียนท่ีจบภาคบังคับและอายุพ้น
เกณฑ์ ไม่ประสงค์เรียนต่อ จ านวน 19 
คน 

- - - - การติดตาม
นักเรียนยาก 
เนื่องจากย้าย
ถิ่นฐาน และ
ปัญหาความ
ยากจนส่งผล
ให้นักเรียนไม่
อยากศึกษา
ต่อ ต้องการ
จะท างานหา
เงินเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว 
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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 4 เป้าประสงค์ที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 1 
23 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
และคุ้มครองสิทธิเด็ก 
ประจ าปี 2565 
 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
แห่ง 
2. ผู้บริหาร และ
ครูผูดู้แลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียน
ละ 2 คน รวม 62 
คน 
 

ผู้บริหาร และครผูู้ดูแลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
กระบวนการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน งาน
แนะแนวงานสร้างภมูิคุ้มกัน
ทางสังคม งานคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิเด็ก 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 
โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 3 
โรงเรียน ขนาดกลาง 4 โรงเรยีน และ
ขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน ดังนี ้
1. โรงเรียนขนาดเล็ก มีโรงเรียนเสนอ
รายชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลอืก
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ านวน 3 แห่ง 
2. โรงเรียนขนาดกลาง มีโรงเรียนเสนอ
รายชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลอืก
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ านวน  4 แห่ง   
3. โรงเรียนขนาดใหญ่ มีโรงเรียนเสนอ
รายชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลอืก
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ านวน  2  แห่ง   

30,000 15,000 (สพฐ.) 43,000 2,000 การอบรม
เป็นการ
บรรยายท า
ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมง่วง
นอนและ
ไม่ให้ความ
สนใจ 
 

นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส กลยุทธ์ที ่5 พันธกิจที่ 5 เป้าประสงค์ที่ 15 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
24 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
ประจ าปี 2565 

สถานศึกษาใน
สังกัด ท่ีเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
20 โรงเรียน 

สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ
ของสถานศึกษา และสามารถ
ยกระดับการด าเนินงาน
โครงการ อพ.สธ.  
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 1 
25 

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

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 4 
26 โครงการเสรมิสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม
และธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 

บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
62 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ครู ผู้บรหิาร และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจรติใน
วงกว้างทั้งในระดับสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และชุมชน 

ผลการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พบว่า การด าเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 อยู่ในระดับ
คุณภาพ A ด้วยคะแนน 93.34 
 

- 100,000 (สพฐ.) 100,000 - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วดัที่ 4 
27 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรในองค์กรร่วมกันประกอบ
กิจกรรม ส่งเสริมความดี  ส่งผลใหไ้ด้รับ
เกียรติบตัรยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 1) ผู้
มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสตัย์ สุจริตและ
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย 
จ านวน 32 คน 2) ผู้อุทิศเวลาเพือ่การ
ท างานด้วยความวิริยะ อุตสาหะโดยไมม่ี
วันลา จ านวน 10 คน และ 3) ผูม้ี
คุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง องค์กรและสังคมพัฒนาตนเอง
สู่การพัฒนางานท่ีเป็นเลิศ จ านวน 18 
คน 

- 20,000 20,000 - 1.เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัส 
โคโรนา2019 
ได้มีประกาศ
สถานการณ์
ฉุกเฉินท่ัว
ราชอาณาจักร 
ส่งผลให้
โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมแตล่ะ
ด้านไมเ่ป็นไป
ตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว ้

28 โครงการราชการใส
สะอาด ปราศจาก
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จัดท าเอกสารและ
เผยแพรค่วามรูด้้าน
กฎหมาย ระเบียบ 
วินัย ผ่านช่อง
ทางการประชุมและ
เอกสาร
ประชาสมัพันธ์อย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตส านึกราชการใส
สะอาดและสามารถส่งเสรมิ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ วินัย คณุธรรมและ
จริยธรรม เพื่อป้องปราม
การทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบ 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 

10,000 - - 10,000 - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๓๖ 
 

 

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 
29 โครงการนิเทศบูรณา

การเสริมสร้างวิถี
พุทธสุจริตคณุธรรม
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.หนองคาย 

1. นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 โรงเรยีน 
2. ครูและบุคลากร
ในสังกัด จ านวน 31 
โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 โรงเรยีน 
 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และ โรงเรียนสุจรติ 
2. โรงเรียนสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
คุณธรรมให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค ์
 

โรงเรียนผ่านการประเมินอัตลักษณ์  29 
ประการ จ านวน 29 โรงเรยีน มีผลการ
ประเมิน ITA อยู่ AA จ านวน 15 
โรงเรียน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมา 9 
โรงเรียน ,บริษัทสร้างการดี ได้เปน็
ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนไปแข่งระดับประเทศ, ได้
โรงเรียนต้นแบบการน าหลักสูตรตา้น
ทุจริตไปใช้ จ านวน 13 โรงเรียน และ
เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนไปแข่งระดับประเทศ จ านวน 1 
โรงเรียน 

- 110,000 (สพฐ.) 110,000 - รูปแบบของ
การด าเนิน
กิจกรรมบาง
กิจกรรม ต้อง
จ ากัดจ านวนผู้
ร่วมกิจกรรม 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
30 โครงการพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีน
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.หนองคาย 

นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 โรงเรยีน 
จ านวน 20,521 
คน 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรู้เต็มตาม
ศักยภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 1 
31 โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเตรียม
ผู้เรยีนให้สอดคล้อง
กับศตวรรษท่ี 21 
 

1. โรงเรียนต้นแบบ
การจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และโรงเรียนร่วม
พัฒนา จ านวน 10 
โรงเรียน  
2. ครผูู้สอนกลุ่ม
โรงเรียนเป้าหมาย 
10 โรงเรียน จ านวน 
315 คน 
3. นักเรียน จ านวน 
10 โรงเรียน ของครู
กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนละ 10คน/
ครู 1 คน รวม 
3,150 คน 
 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และมี
นวัตกรรมการเรียนรู้ ไดร้ับ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น
นักเรียนดเีด่น  
2. โรงเรียนมีการบรหิาร
จัดการหลักสตูรการจัด
การศึกษาเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรยีนที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21  
3. สานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีครูแกนนาร่วม 
นิเทศ การออกแบบหน่วย
การเรยีนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนทักษะศตวรรษ
ที่ 21 และมีรูปแบบการ
นิเทศการพัฒนาสมรรถนะ
ครูผูส้อนการจดัการเรียนรู้
ทักษะศตวรรษที่ 21 สู่การ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1. ครผูู้สอนโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 10 โรงเรยีน จ านวน 124 คน 
ได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้แผนการจัดการเรยีนรู้ การวัด
ประเมินผล ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ในการเสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรยีน
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 และมีผลงานการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรยีนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1 
จ านวน 9 คน 
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 
โรงเรียน จ านวน 8,842 คน มีผลการ
เสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบสนอง
การเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 ระยะ
ที่ 1 มีผลงานเชิงประจักษ์ จ านวน 
1 โรงเรียน คือ โรงเรียนกวนวันวทิยา 
จ านวน 33 คน 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 10 คน 
มีผลงานการพัฒนา จ านวน 1 คน 

- - - - 1. ระยะที่ 1 
มีโรงเรียนท่ี
ไม่ได้
ด าเนินการ
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
จ านวน 6 
โรงเรียน 
2. ปัญหาและ
อุปสรรค
เกิดขึ้นและไม่
เป็นไปตาม
แผนเนื่องจาก 
ปัจจัยหลาย 
ด้านเช่น ด้าน
เวลา ด้าน
ความรู้ความ
เข้าใจของ
บุคลากรใน
การพัฒนา
ตนเอง และดา
เนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 1 
32 โครงการพัฒนา

เครือข่ายวิชาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จังหวัด 8 ศูนย์และ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สหวิทยาเขต 45 
ศูนย์ 

1. โรงเรียนมีศูนย์พัฒนา
วิชาการและสหวิทยาเขต
เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
2. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
ด้านวิชาการเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการศึกษา 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
33 โครงการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน
ศิลปะกับทักษะ
บูรณาการทักษะชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ปี
การศึกษา 2565 

ครูและนักเรียนใน
สังกัด เข้าใจ
แนวนโยบายและ
จุดเน้น และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ ครบ
ร้อยละ 100 
 

1. ครูและนักเรียนมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์และจุดเน้น
ในการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. นักเรียนได้แสดงออก 
ท างานเป็นทีม และพัฒนา
ความคิดเชิงค านวณผ่าน
การสร้างสื่อสร้างสรรค์ 
ผ่านการสร้างเพลงประกอบ 
MV และน าเสนอผลงานจริง 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
34 โครงการพัฒนา

ทักษะการคิดแบบมี
วิจารณญาณและการ
พูดเชิงโต้สาระวาที
เพื่อพัฒนาการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษ ปี
การศึกษา 2565 
 

1. ครผูู้ควบคุมทีมท่ี
เป็นผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 
31 คน 
2. นักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอน
ปลาย จ านวน 120 
คน 

ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ
สามารถจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษท่ีเน้น
ทักษะการพูดและคิดอย่าง
มีเหตผุลมากยิ่งข้ึนมี
คุณภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและพัฒนาทักษะ
การคิดแบบมีเหตผุล 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3,4,5,6 
35 โครงการประกวด

โครงงานนักเรียน 
ประจ าปี 2565 
ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(มูลนิธิเปรมตณิสลูา
นนท์ จังหวัด
นครราชสมีา) 
 

1. สถานศึกษาใน
สังกัด ส่งโครงงาน
เข้าร่วมการประกวด
ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ใน 5 
ประเภทโครงงาน 
2. สถานศึกษาท่ีส่ง
โครงงานไดร้ับ
คัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนโครงงานของ
จังหวัดหนองคาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจ านวนโครงการ
ตัวแทนท้ังหมด 

1. นักเรียนเห็นความส าคญั
กับกระบวนการคดิในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มี
คุณภาพ 
2. นักเรียนสามารถแสดง
ทักษะ ความรู้ ความถนัด
ทางวิชาการ ปลูกฝังให้เกิด
การเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ
ที่หลากหลายสามารถ
พัฒนาตนเอง กล้า
แสดงออก สามารถน าเสนอ
ผลงานจนเป็นท่ีประจักษ ์

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรไมเ่พียงพอ จึงโยก
งบประมาณในส่วนน้ีไปใช้ในโครงการที่ 
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๐ 
 

 

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 2 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
36 การเตรียมความ

พร้อมรับการประเมิน 
PISA 2022 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 31 คน 
2. ตัวแทนครผูู้สอน
วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 
93 คน  
 

1. ครสูามารถจัดการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
การคิดตามแนวทางการ
ประเมินนานาชาติ (PISA) 
2. ครู นักเรียน เรยีนรู้
เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินจากสื่อส่งเสริม
สมรรถนะการคิดแก้ปญัหา
ตามแนวทางการประเมิน 
PISA ในระบบ Online 
และ Offline 

1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ร้อยละ 
100 จัดท าแผนและขับเคลื่อนการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 
2022  
2. การอบรมครผู่านระบบออนไลน์ โดย
ผ่านระบบ PISA E-learning 

- - - - สถานศึกษา
บางแห่ง มี
ปัญหาด้าน
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
และมี
คอมพิวเตอร์
จ านวนไม่
เพียงพอ
จ านวน
นักเรียน 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
37 โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
ร้อยละ 100 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพมีความรูค้วาม
เข้าใจในระบบการประเมิน
และประกันคณุภาพ
การศึกษาตามกฏกระทรวง
การประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
สามารถน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการประกัน
คุณภาพภายในให้แก่
สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง  

1.สถานศึกษาร้อยละ 100 จดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานต่อผูเ้กี่ยวข้อง  
2. การประชุมปฏิบตัิการวเิคราะห์ 
รายงานการประเมินตนเอง การ
วิเคราะหป์ระสิทธิภาพและโอกาสในการ
พัฒนาของสถานศึกษา  
3. ส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ในระบบ e-SAR ตามก าหนด 
การนิเทศตดิตาม ช่วยเหลือเพื่อ
พัฒนาการจัดระบบการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

- - - - โรงเรียนไม่
จัดส่งรายงาน
การประเมิน
ตนเอง ตาม
ก าหนดเวลา  



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย 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 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 10 ตัวชี้วัดที่ 4,5 
38 โครงการก ากับ

ติดตามและนิเทศ
พัฒนาหลักสตูร
ท้องถิ่นและหลักสตูร
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
โรงเรียน 
2. ครผูู้สอนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ร้อยละ 80 

โรงเรียนสามารถจดัท า
แผนการเรียนรู้สมรรถนะ 
ประกอบด้วย 3 ครั้ง ได้แก่ 
การนิเทศแผนการเรียนรู้
บูรณาการสรรถนะ นเิทศ
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน (สังเกตการสอน) และ 
นิเทศแผนการจัดการเรียนรู ้

1. การนิเทศ ติดตามและให้ค าปรกึษา
การจัดท าแผนสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
จ านวน 6 ท่าน พบว่า ระดับคณุภาพของ
การจัดท าแผนสมรรถนะ อยู่ในระดับ
ปรับปรุง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.67 ส่วนระดับพอใช้ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 
2. การนิเทศ ติดตามและให้ค าปรกึษา
การจัดท าแผนสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 
จ านวน 3 ท่าน พบว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครไูม่ครบ
กิจกรรม แตแ่ยกเป็นกิจกรรมย่อยที่
ปฏิบัติครบทุกคนคือ เตรยีมการสอน ขั้น
น า และขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วน
การวัดและประเมินผลไมไ่ด้ด าเนนิการ 
3. การนิเทศ ติดตามและให้ค าปรกึษา
การจัดท าแผนสมรรถนะ ครั้งท่ี 3 
จ านวน 3 ท่าน พบว่า การด าเนินการ
และแผนการจดัการเรียนรู้ ความ
สอดคล้อง เช่ือมโยงและความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรูส้รรถนะ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
คุณภาพ ด ี
 

- - - - - 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๒ 
 

 

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 
39 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. ข้าราชการครู บุคลากร
ในส านักงาน และผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทุกคน ได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ และความ
คิดเห็นในการบริหารงาน
และการปฏิบัติงาน 
3.  ข้าราชการ บุคลากรใน
ส านักงาน และผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคน ได้
วิเคราะหส์ถานการณ์และ
บูรณาการปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน  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 
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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 
40 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร 
ด้านการพัสด ุ

1. ผู้อ านวยการ
โรงเรียน/รอง
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุ
โรงเรียนและหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
จ านวน 31 
โรงเรียน  
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้
เป็นอย่างด ี
2. สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณประจ าปีได้
รวดเร็วทันต่อการใช้งาน
ถูกต้องตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทันต่อระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ท่ี
ก าหนดขึ้นมาใหม ่

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

41 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางบ
การศึกษา ด้าน
การเงิน 

ครูผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและ รอง 
ผอ.รร. จ านวน 31 
โรงเรียน และ
เจ้าหน้าท่ี สพม.นค 
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
18 คน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้
เป็นอย่างด ี
2. สถานศึกษาบริหาร
งบประมาณประจ าปีได้
รวดเร็วทันต่อการใช้งาน
ถูกต้องตามระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูและบุคลากร ทันต่อ
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีก าหนด
ขึ้นมาใหม ่

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 
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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 
42 โครงการส่งเสริม

สิทธิประโยชน์
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า
เกษียณอายรุาชการ 
ปี 2565 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ผูจ้ะ
เกษียณอายรุาชการ
ซึ่งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจะ
เกษียณอายรุาชการ
ในปีงบประมาณ 
2565 และผู้สนใจ 
จ านวน 17 คน 
 

1. ผู้จะเกษียณอายุราชการ
ได้มีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญ 
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 
2. ผู้จะเกษียณอายุราชการ
ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จ 
บ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ 
การขอรับเงินจากกองทุน
บ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ 
(กบข.) และการขอรับ
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ลูกจ้างประจ า (กสจ.) 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย ได้ด าเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรูผู้้จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปี 2565 ในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2565 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  
สพม.หนองคายมผีู้เข้าการอบรม  จ านวน 
17 คน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใหค้วามรู้
การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ปี 
2565  

- - - - - 
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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 
43 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 โดยมสีถานศกึษาในสังกัดส่งใบ
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 
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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 4 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
44 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการ
ลูกเสือ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

1. บุคลากรทางการ
ลูกเสือและผู้ก ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้
ช้ันสูง (SS.A.T.C) 
จ านวน 1 รุ่น 
จ านวน 120 คน 
2. ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ความสนใจ จ านวน 
45 คน  
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของผู้ก ากับ
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญเ่ป็น
อย่างดี และสามารถพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคณุภาพ และ
สามารถน าไปใช้ในการวาง
แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การพัฒนา
และการฝึกอบรมลูกเสือใน
โรงเรียนของตนเองได้อย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

45 โครงการส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 

1. บุคลากรทางการ
ลูกเสือใน สพม.
หนองคาย จ านวน 
10 คน 
2. คณะกรรมการ
ลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย จ านวน 
33 คน 
 

บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถตาม
ภาระหน้าท่ีที่รับผดิชอบ
และสามารถปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างสอดคล้องตามนโยบาย
ขององค์กร 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการด้านกิจกรรมลูกเสือท่ี
หลากหลายและสามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มี
ความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ เสรมิสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามคา่นิยม
หลัก 12 ประกาศยึดมั่นประชาธปิไตย มี
วินัย จิตอาสา คณุธรรม จรยิธรรม ความ
เป็นไทย สร้างสังคมใหม้ีความรัก ความ
สามัคคีให้ประเทศชาติเจรญิรุ่งเรือง 

25,500 - 25,500 - ไม่สามารถจัด
กิจกรรม
บูรณาการ
กลุ่มได้ 
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
(COVID- 19) 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๗ 
 

 

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 
46 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
รายหน่วยโดยใช้ 
สหวิทยาเขตเป็น
ฐานในโรงเรียน
ต้นแบบ 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 "เพื่อนช่วยเพื่อน" มีทักษะใน
การสื่อสาร การเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
และผู้อื่น 

300,000 - 248,229 51,771 - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๘ 
 

 

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 4 ตัวชี้วดัที่ 1,2 
47 โครงการพัฒนาศูนย์

พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอนและนิเทศ
ติดตามการจดั
การศึกษา สพม.นค 
 

ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ของ
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 

มีการส่งเสรมิและพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการ
เรียนการสอน สื่อและ
นวัตกรรม การนิเทศ 
ติดตามการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด และ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก
ในการพัฒนาการศึกษาด้วย
เทคโนโลย ี
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และมกีารโยก
งบประมาณไปใช้โครงการที่ 51 โครงการ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.
หนองคาย 

80,000 - - 80,000 
 

- 

48 โครงการสร้างสื่อ
สร้างสรรคเ์พลง
ขับเคลื่อนนโยบาย
และจุดเน้น “สร้าง
พลัง ด้วยเพลง” 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย ได้
ส่งเสริมให้ครูและ
นักเรียนในสังกัด ใน
การเข้าใจ 
แนวนโยบายและ
จุดเน้น และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
ครบร้อยละ 100 
 
 

1. ครูและนักเรียนได้มีความ
เข้าใจในกลยุทธ์และจุดเน้น
ในการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย 
2. นักเรียนได้แสดงออก 
ท างานเป็นทีม และพัฒนา
ความคิดเชิงค านวณผ่านการ
สร้างสื่อสร้างสรรค์ ผ่านการ
สร้างเพลงประกอบ MV 
และน าเสนอผลงานจริง 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๔๙ 
 

 

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 
49 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 
 

นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 6 พันธกิจที่ 6 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วดัที่ 1,2,3 
50 โครงการการพัฒนา

ครู ครผูู้ช่วย สังกัด 
สพม.หนองคาย 

ข้อราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 

1. บุคลากรและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. ครไูด้รับการพัฒนาตนเอง
โดยการอบรม สัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๐ 
 

 

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 1,2,3 
51 โครงการการพัฒนา

ศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด 
สพม.หนองคาย 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาภายใน สพม.
หนองคาย จ านวน 
64 คน 

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจมีทักษะและทัศนคติที่ดี
ต่อการปฏิบตัิงานในหน้าท่ี 
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของ สพฐ. และ
สามารถน าไปปฏิบัตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 62 คน มีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอน สู่
มาตรฐานสากล สามารถก าหนด
แนวทางเพื่อการปฏิบัติและพัฒนางาน
ในหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

60,940 
โยกงบจาก
โครงการที่ 

47 
(80,000) 
มาใช้ใน
การจัด
กิจกรรม 

- 60,940 - - 

52 โครงการพัฒนา
พนักงานราชการครู 
อัตราจ้าง และ
เจ้าหน้าท่ีธุรการใน
สังกัด สพม.
หนองคาย 
 
 

พนักงานราชการ 
ครูอัตราจ้างและครู
ธุรการ จ านวน 
213 คน 

1. พนักงานราชการ ครูอตัรา
จ้างและครูธรุการ มีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะในด้าน
ต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานใหสู้งขึ้น 
2. ผู้ใต้บังคับบญัชามีการ
พัฒนา และเรยีนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3. เกิดการท างานแบบมสี่วน
ร่วมตลอดจนเกดิ
ประสิทธิภาพของงานท่ีปฏิบัติ
ได้บรรลตุามเป้าหมาย  

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๑ 
 

 

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 1,2,3 
53 โครงการการพัฒนา

ผู้บริหารสถานศึกษา
อนาคตการศึกษา
ไทยยุคประเทศไทย 
4.0 

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ใน
สังกัด สพม.นค 
จ านวน 85 คน 
2. ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย จ านวน 
10 คน 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรู้
และเข้าใจถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
ในยุคปัจจุบัน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.หนองคาย ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ประสบการณ์ในการบรหิาร
สถานศึกษา ส่งผลให้เกิด
สมรรถนะในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

54 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
และส่งเสรมิการเป็น
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
ประจ าปี 2565 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 200 
คน 

1. บุคลากรทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถ และเข้าใจ
นโยบาย กลยุทธ์ และจดุเน้น 
ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรทุกคนสามารถน า
หลักการและแนวทางส่งเสรมิ
การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางอาชีพ (PLC) ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๒ 
 

 

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 
55 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

- - 

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

บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา ทั้ง 
31 โรงเรียน ไดร้ับ
การพัฒนาจดัท 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๓ 
 

 

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 
56 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 - 68,000 - การจัดท าแผน
ต้องใช้
ระยะเวลา จึง
มีการประชุม
เป็นระยะ 
และมีการ
ปรับแก้
แผนปฏิบัติ
การเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ปัจจุบันมาก
ทีสุ่ด 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๔ 
 

 

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 
57 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
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ทั้ง 3 รอบ
การรายงาน จ านวน 3 เลม่  
4. สพม.หนองคาย มีรายงานผลการ
ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

32,000 - 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
ได้ทันตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๕ 
 

 

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 
58 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. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การปฏิบตัิงานฯ ของ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 28 แหง่ ซึ่ง 
เป็นไปตามปฏิทินที่ได ้
ก าหนดทั้งหมด 7 วัน มผีู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น จ านวน 142 คน  
2. รายงานผลการปฏิบตัิงานตาม
แผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2565  เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่ง
ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ภายใน
วันท่ี 17 ตุลาคม 2565 ทางระบบ 
ARS 
3. ตรวจสอบ โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19) 
จ านวน 11 แห่ง 
 
 

20,000 - 19,744 256 การติดตาม 
ตรวจสอบ 
ตามปฏิทินท่ี
ก าหนดมีการ
ปรับเปลีย่น
ตามความ
เหมาะสม 
เนื่องจากมี
ความเสีย่ง
จากการตดิ
เชื้อจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
2019 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๖ 
 

 

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 
59 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๗ 
 

 

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 14 ตัวชี้วัดที่ 1 
60 โครงการพัฒนา

คุณภาพการจัด
การศึกษาเรยีนรวม 
ประจ าปี พ.ศ.
2565 
 

ครูโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา
หนองคาย เข้าร่วม
อบรมจ านวน        
27 คน 
 

1. ครูโรงเรยีนในสังกัด 
สามารถจัดการศึกษาเรยีน
รวม โดยใช้แบบคดักรองของ 
สพฐ. ในการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาได้ถูกต้อง 
2. ครูโรงเรยีนในสังกัด 
สามารถจัดท าแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบคุคล IEP 
และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล IIP และขอสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาผ่านระบบโปรแกรม 
IEP Online โรงเรยีนจัดการ
ศึกษาเรียนรวมอย่างเป็น
ระบบ 
3. ครูโรงเรยีนในสังกัด ท่ีจัด
การศึกษาเรยีนรวม สามารถ
รายงานข้อมูลนักเรียนพิการ
เรียนรวมในระบบ SET ได้
อย่างถูกต้อง 
 
 

ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาเรียนรวมของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
เข้าร่วมอบรม จ านวน 27 คน ไดร้ับ
ความรู้ความเข้าใจในการคดักรองตาม
ประเภทคนพิการทางการศึกษา และมี
ทักษะในการใช้แบบคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา โปรแกรม IEP Online 
และการใช้โปรแกรม SET 

15,000 - 10,000 5,000 
(โยกงบท่ี
เหลือไปใช้
โครงการที่ 
12  
โครงการ
ส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนใน
สถานศึกษา 
ประจ าปี 
2565 

ครูที่เข้ารับ
การอบรม
โครงการใน
ครั้งนี้ ส่วน
ใหญ่แล้วจะ
เป็นครูใหม่ท่ี
เพิ่งได้
รับผิดชอบใน
เรื่องของการ
จัดการศึกษา
เรียนรวม ซึ่ง
ยังไม่ค่อยมี
ทักษะในการ
คัดกรองและ
แยกประเภท
คนพิการได้
อย่างละเอียด 

 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๘ 
 

 

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 
61 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 - 6,000 - ข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคลที่
ครูน ามา
ประกอบเพื่อ
เป็น
เอกสารอ้างอิง 
ในการ
รายงาน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา นั้น 
ไม่สอดคล้อง 
และไม่
เชื่อมโยงกัน
ของเอกสารที่
น ามาอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๕๙ 
 

 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหาอุปสรรค 
สพม.21 จากส่วนอ่ืน (ระบุ) 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
62 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
ลูกจ้างประจ าและ
เลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ครู 
จ านวน 31 
โรงเรียน และ
บุคลากรในสังกัด 
สพม.หนองคาย 
จ านวน 140 คน 
 

บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผูเ้กี่ยวข้อง ด าเนินงาน
เลื่อนเงินเดือนสังกัด สพม.
หนองคาย มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ าและเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และสามารถด าเนินการได้
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
แนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด 

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการาครู 
จ านวน 31 โรงเรยีน และบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย จ านวน 140 
คน ที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารด าเนินงานเลื่อน
เงินเดือนอันท่ีจะท าให้การด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือนบุคลากรเกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

- - - - - 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พันธกิจที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 
63 โครงการนิเทศ 

ก ากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพ 

ผลการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ 
สังกัด สพม.
หนองคาย จ านวน 
1 เรื่อง 
 

ครูผูส้อนโรงเรียนในโครงการ
คุณภาพ สังกัดส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายมีความพร้อมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนคณุภาพตาม
นโยบายการบูรณาการด้าน
การศึกษา 
 
 

สพม.หนองคาย มีการนิเทศ ก ากบั 
ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรยีนคุณภาพ จ านวน 1 
โรงเรียน (รร.หนองคายวิทยาคาร) ให้ 
ครูและบุลากรทางการศึกษามีนวตักรรม
การจัดการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และใหผู้้เรยีนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

- - - - ไม่ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
จากส่วนกลาง
ท าให้แผนท่ี
วางแผนมีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๖๐ 
 

 

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 2 เป้าประสงค์ที่ 14 ตัวชี้วัดที่ 1,2 
64 โครงการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการจดัการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์  
ปีการศึกษา 2565 
 

1. ผู้อ านวยการ
กลุ่มทั้ง 10 กลุ่ม 
2. เจ้าหน้าที่งาน
ธุรการของแต่ละ
กลุ่ม จ านวน 20 
คน 
3. ข้าราชการครู 
จ านวน 31 คน 

1. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้
เทคโนโลยีระบบเครือข่ายต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างด ี
2. ผู้บริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษา มีความเข้าใจ
และสามารถใช้ออนไลน์ในการ
พัฒนาสื่อการสอนมากยิ่งข้ึน 
 

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไมไ่ด้รบัการ
จัดสรรงบประมาณ 

- - - - - 

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

และน าผลงานวิจัย
หรือวิธีปฏิบัติที่ดมีา
ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลงานวิจัยครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
สพม.หนองคาย  
และโรงเรียนใน
สังกัด 31 โรงเรียน
2. ประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
น าผลงานวิจัยมาใช้
ในการพัฒนางาน   
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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๖๑ 
 

 

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 
66 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๖๒ 
 

 

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 
67 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 - 50,000 - 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 
68 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 
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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 
69 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๖๕ 
 

 

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 3 เป้าประสงค์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
70 โครงการนิเทศ 

ติดตามการบรูณา
การการจดัการเรียน
การสอนวิทยาการ
ค านวณของโรงเรียน
ในสังกัด ปีการศึกษา 
2565 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระวิชา 
8 กลุ่มสาระของ
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 248 คน 

1. มีการนเิทศ ติดตามการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณบูรณา
การในทุกกลุ่มสาระ 
2. ผู้บริหารและครูมีความ
เข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาการจดัการเรียนรู้
ด้านการคดิเชิงค านวณของทุก
โรงเรียน 
 

1. ครู ทุกกลุม่สาระ มีความเข้าใจ
แนวทางในการน าสาระเทคโนโลย ี
วิทยาการค านวณ และการออกแบบ
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบให้กับ
นักเรียนได้  
2. ผู้บริหารและครูมีความตระหนกัและ
รู้แนวทางในการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาการจดัการการเรียนรูด้้าน
การคิดเชิงค านวณของทุกโรงเรียน 
 

- 10,000 10,000 - - 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4 พันธกิจที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1 
71 โครงการส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

1. โรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 31 
โรงเรียน 
2. ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและ
นักเรียนในสังกัด 
จ านวน 31 
โรงเรียน 
 

1. โรงเรียนมีการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
2. มีการนเิทศติดตามและ
ประเมินการจดักิจกรรม
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

สพม.หนองคาย ด าเนินการนเิทศติดตาม
และส่งเสรมินิสยัรักการอ่านและพฒันา
ห้องสมุด ของโรงเรยีนในสังกัด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1) มีแผนงาน/โครงการนิเทศภายในตาม
นโยบายของ สพฐ. และหน่วยงาน 
2) มีค าสั่งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
3) มีการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน
ตามแผนที่ก าหนดไว ้
4) มีการรายงานผลการนเิทศภายใน 

- - - - - 
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นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100 % และใช้เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งท าให้สามารถป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ร้อยละ 100 

    

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2564 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ต้านยาเสพติด 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 
สนามโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านกีฬาให้กับเยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองคาย โดยมีสถานศึกษาในสังกัดในจังหวัด
หนองคายเข้าร่วมการแข่งขั้นกีฬา รวมทั้งสิ้นจ านวน 35 โรงเรียน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬารวม 9 ชนิดกีฬา  
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โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยา ประจ าสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ครูแนะแนว หรือครูผู้ดูแลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน
จ านวน 31 คน เข้าร่วม 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น มีความรู้ถึงปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
แนวทางการปฏิบัติตัว และแนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 
 

   
 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต รวม
พลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนักเรียนแกนน าของโรงเรียนใน
สังกัด และครูที่รับผิดชอบดูแลงานระบบช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 131 คน เข้าร่วมกิจกรรม  เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทักษะชีวิต มีศักยภาพการเป็นผู้น า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะในการ
ด ารงชีวิต มีความตระเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถ
จัดการกับอารมณ์และความเครียดและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  มีภูมิกันทางสังคม สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ
รอบตัวในสภาพปัจจุบันและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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โครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ประจ าปี 2565  มีนักเรียนแกนน าและครูที่รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 93 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยรูปแบบใหม่ และตระหนักถึงปัญหาและมีแนวทางในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ได้เป็นอย่างด ี
 

   

  
 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. ในสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 36 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. 
สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กอช. สนับสนุนนักเรียนให้มีวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๖๙ 

 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน มีการวาง
แผนการรับนักเรียน และออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนให้ค าแนะน าปรึกษาในการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
ทั้ง 31 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 24 – 29  พฤศจิกายน 
2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ออกประเมิน พร้อมกับได้ก าหนดตารางการออกประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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โครงการกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน
ผู้ด้อยโอกาส ก่อสร้าง ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยส าหรับนักเรียนที่ยากไร้ ไร้ที่อยู่อาศัย สนับสนุนนักเรียนผู้ด้อยโอกาส 
ให้ได้รับอาหารครบทุกมื้อ และช่วยเหลือนักเรียนหรือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบ 
หรือเสียชีวิตจากวาตภัย อุทุกภัย ฯลฯ 
 

   
 

   
 
โครงการลดอัตรานักเรียนออกกลางคันและการช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามและให้ค าชี้แนะแนวทาง
นักเรียนที่ตกหล่นและออกกลางคัน จ านวน 67 คน ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากการ
ติด 0 ร มส. ให้นักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองสิทธิเด็ก ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ 
และด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านจนได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

   
 
นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
กิจกรรมวันส าคัญของชาติ/ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
1.1 กิจกรรมงานพระราชพิธีตา่ง ๆ  
1) พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย ู่หัว 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย และบุคลากร สพม.หนองคาย ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดย นายสุริยา  มะโยธี ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม เป็นตัวแทนรับถุงเงินพระราชทาน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง 
สพป.หนองคาย เขต 1 
 

  



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๒ 

 

2) งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมาย      
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด 
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีถวายราชสักการะเนื่องในพระมหาเจษฏาราชเจ้า 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  
 

 
 

3) งานพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมาย      
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมบุคลากรในสังกัด 
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ    
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปี พ.ศ. 2565 ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา 
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์   
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีดังกล่าว  
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๓ 

 

3) งานพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมาย      
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมบุคลากรในสังกัด 
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย 
 

 
 
4) งานพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมาย      
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมบุคลากรในสังกัด 
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย  
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๔ 

 

1.2 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ของบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   
ประจ าปี 2565 
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ขับเคลื่อนการ
ด าเนินกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติของบุคลากรในสังกัด โดยถือปฏิบัติเป็นประจ าทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ 
โดยด าเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา และกล่าวค าปฏิญาณเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และสวัสดีทักทายก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 

 
 

1.3 กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ 
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรใน
สังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 ถวายพระราชกุศล พร้อมกล่าวค าปฏิญาณ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”            
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ส านักงานจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้น และเป็นการพัฒนาจิตใจของ
บุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี 
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1.4 กิจกรรมส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 
1) กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พร้อมด้วย      
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช, ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมียอดกฐินเพ่ือถวาย
พระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบ ารุงพระอารามหลวง จ านวนทั้ง 5,559,468 บาท ณ วัดเซกาเจติยาราม 
พระอารามหลวง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้น า
ถวายแด่พระสงฆ์ เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาสืบไป 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๖ 

 

2) กิจกรรมถวายมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 ดร.กานนท์  แสนเภา ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชรัตนาลงกรณ์ 
รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ด ารงต าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย    
พระอารามหลวง อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 

 
 
3) กิจกรรมถวายมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมาย      
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธานในพิธี
สร้างพระพุทธรูปจ าลอง หลวงพ่อพระใส เพ่ือประดิษฐานที่ศาลากลางน้ า คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๗ 

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2565 อยู่ในระดับคุณภาพ A ด้วยคะแนน 93.34 
 

   
 

   
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) และการน าผลการประเมิน O-NET ไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ด าเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  
สพม.หนองคาย มีผู้เข้าการอบรม ทั้ง 31 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การประเมินผลของผู้เรียนสามารถ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ 
 

   
 

   



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๘ 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี  สพม.หนองคาย มีผู้เข้าร่วม
การประชุม ทั้ง 31 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพมีความรู้
ความเข้าใจในระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สามารถน าไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง 
 

   
 

    
 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นประจ า อย่างน้อย 1 เดือน/ 1 ครั้ง เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติ และเกิดผลกับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

   
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๗๙ 

 

โครงการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ จะ
เกษียณอายุราชการ ในปี 2565 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สพม.หนองคาย     
มีผู้เข้าการอบรม  จ านวน 17 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ ปี 2565 
 

   
 

   
 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนในสถานศึกษา ประจ าปี 2565 
 สพม.หนองคาย ด าเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนในสถานศึกษา โดยจัด
กิจกรรมการประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๕ ระดับ สพม.หนองคาย โดยมีสถานศึกษาส่ง
ใบสมัครและเอกสารผลงานเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และมีสถานศึกษา
เข้าน าเสนอผลการด าเนินงานภานักเรียน จ านวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของสถานศึกษาที่สมัครเข้า
ร่วมการประกวด และคิดเป็นร้อยละ 12.91 ของสถานศึกษาท้ังหมด 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๘๐ 

 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจ าปี 2565 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและ
ส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี 
สพม.หนองคาย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 31 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะทางด้านการสร้างระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน  
 

   
 

    
 

2. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมด้านลูกเสือ 
เนตรนารีให้กับบุคลากรด้านลูกเสือในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 36 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ากระบวนการและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนากระบวนการและกิจกรรมด้านลูกเสือ เนตรนารีของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
หนองคายและกองลูกเสือโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

   
 

   



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๘๑ 

 

โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วยโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานในโรงเรียนต้นแบบ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการวิจัยรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย
โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานในโรงเรียนต้นแบบ ภายใต้การขับเคลื่อนของ ดร.กานนท์  แสนเภา ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วยของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 

   
 

   
 
โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้มีขวัญและก าลังใจที่จะพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

   
 

   
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๘๒ 

 

โครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี 
สพม.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในด้านต่าง ๆ ได้รับทราบบทบาทของตนเอง อีกท้ังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ 
กระบวนการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและจิตส านึก “ความเป็นครู”  
 

   

    
 

นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น จ านวน 3 ครั้ง ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สพม.หนองคาย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร จ านวน 50 คน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบทิศทาง/แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการขับเคลื่อนติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เช่น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย สพฐ. งานตรวจราชการ รายงานผลการด าเนินงานที่
ประสบความส าเร็จและท้าทาย และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    
 
โครงการแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานฯ เป็นไปตามปฏิทินที่ได้ก าหนดทั้งหมด 7 วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จ านวน 142 คน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดที่เป็นหน่วยรับตรวจ ได้รับค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
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โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรโดยใช้ศูนย์พัฒนา
วิชาการและบริหารจัดการความรู้ (www. Kmscondarlt.21.in.th) และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและ
โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่ดีที่เป็นเลิศ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองได้เป็นอย่างดี  
 

   
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าตรวจสอบแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน ์
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าตรวจสอบ
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565  
ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี สพม.หนองคาย มีผู้เข้าร่วม จ านวน 31 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษา
ในสังกัด มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และมีการด าเนินการด้านงานทะเบียน และการจัดท า ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
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โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด าเนินการขับเคลื่อนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ 

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 31 โรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและให้ศึกษานิเทศก์พัฒนานวัตกรรมการนิเทศท่ีส่งผลให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
ที่รับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
โรงเรียนในสังกัด (ก.ต.ป.น.) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีการศึกษา 
2564 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปีการศึกษา 2564 ตามเครื่องมือ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 2) การ ดาเนินงานด้านวิชาการ 3) การดาเนินงาน
ด้านบริหารทั่วไป 4) การดาเนินงานด้านบริหารงานบุคคล 5) การดาเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ    
6) การดาเนินงานโครงการตามนโยบาย และ 7) วิธีปฏิบัติที่ดี ของสถานศึกษา เพ่ือนาผลการนิเทศไปเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
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ส่วนท่ี 4 

ผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

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

 จากการขับเคลื่อนนโยบายของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย น าสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามกลยุทธ์ จุดเน้น ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย และมีผลสะท้อนกลับเป็นผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร        
ที่ประสบความส าเร็จจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในระดับต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ดังนี้ 
  ผลงานดีเด่นด้านนักเรียน 
  ผลงานดีเด่นด้านผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษา 
  ผลงานดีเด่นด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

ผลงานนักเรียนดีเด่น 
 

 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 12  รางวัลนักเรียน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2565 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 ด.ญ.ธิติมา  พันธ์หนอง น้ าสวยวิทยา นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ขนาดกลาง) ประจ าปีการศึกษา 2565 
2 นางสาวปาริชาติ  ชะนะมูล นาดีพิทยาคม นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดเล็ก) ประจ าปีการศึกษา 2565 
3 นายอภินันท์  อัคราช น้ าสวยวิทยา นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดกลาง) ประจ าปีการศึกษา 2565 
4 นายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่ ท่าบ่อ นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ขนาดใหญ่) ประจ าปีการศึกษา 2565 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกวดตราสัญลักษณ์ 
“หนองคายปาริชาติเกมส์” 

5 ด.ช.ชาญศิร ิปลัดพรม ท่าบ่อพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ (ประเภทบุคคลระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) การประกวดโครงการสร้างสรรค์                                                        
“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)  
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ตารางที่ 12  รางวัลนักเรียน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2565 (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
6 น.ส.ณัฐลักษณ ์ วงหาร ท่าบ่อ เยาวชนดีเด่น อันดับที่ 1 
7 ด.ช.สุรพล อ่วยยื่อ  หนองนางพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ  

(ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
การประกวดโครงการสร้างสรรค์                                                        
“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

8 นายทินภัทร แนมจันทร์ หนองนางพิทยาคม 
9 ด.ช.ค าภีร์ ค าแก้ว หนองนางพิทยาคม 

10 ด.ช.กิตติพงษ์ ปานิเสน หนองนางพิทยาคม 
11 ด.ช.วิศรุต ขุนใหญ ่ หนองนางพิทยาคม 

12 น.ส.เจติยา ศรีนันท์ พร ะ ธ า ตุ บั ง พ ว น
วิทยา 

รางวัลชนะเลิศ  
(ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
การประกวดโครงการสร้างสรรค์                                                        
“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

13 น.ส.เบญจมินทร์ ชนะพล พร ะ ธ า ตุ บั ง พ ว น
วิทยา 

14 น.ส.ศิริวรรณ ค าบุดดา พร ะ ธ า ตุ บั ง พ ว น
วิทยา 

15 นายพัศธกอร์ พลสงคราม โคกคอนวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
(ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
การประกวดโครงการสร้างสรรค์                                                        
“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

16 น.ส.อนันตยา แจ่มใสดี โคกคอนวิทยาคม 
17 น.ส.สธุิตา วรรณดร โคกคอนวิทยาคม 

18 นายปัญชิษฐ์ โคตรทะดี หนองนางพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
(ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
การประกวดโครงการสร้างสรรค์                                                        
“วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

19 นายพีรพล วงหาร หนองนางพิทยาคม 
20 นายศุขประเสริฐ พุ่มพวง หนองนางพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๘๘ 

 

ระดับประเทศ 
ตารางที่ 13  รางวัลนักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียน รางวัล 
1 นางสาวพชัรินทร์  บุญแสงส่ง วังม่วงพิทยาคม นักเรียนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564

ระดับชมเชย 
2 นางสาวน้ าฝน  แสนสะอาด กุดบงพิทยาคาร นักเรียนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564

ระดับชมเชย 
3 นายสุจินดา  เชื้อบ้านไร่ ท่าบ่อ เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 
2565 

4 น.ส.วรฑา  ทองดอนทุ่ม ปทุมเทพวิทยาคม เยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 
2565 

5 น.ส.เจติยา ศรีนันท์ พระธาตุบังพวนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
(ประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  
ผลงานเรื่อง Safety Zone for you การ
ประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถี
คุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” กิจกรรมทางเลือก
ในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจ าปี 2565 

6 น.ส.เบญจมินทร์ ชนะพล พระธาตุบังพวนวิทยา 
7 น.ส.ศิริวรรณ ค าบุดดา พระธาตุบังพวนวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๘๙ 

 

ผลงานผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ตารางที่ 14  รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ประจ าปี พ.ศ. 2564-2565 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ผู้บริหาร พสน.ดีเด่น  
2 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ผู้บริหาร พสน.ดีเด่น 
3 นายวีรยุทธ  ชานัย ผอ.รร.ท่าบ่อ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
4 นายคมสัน  ชัยจักร์ ผอ.รร.พานพร้าว ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

ประจ าปี 2564 
5 นายวันเฉลิม  ไชยยงค์ ผอ.รร.วรลาโภนุสรณ ์ ผู้บริหาร พสน.ดีเด่น 
6 นายปุณณพัฒพล  เวียงสมิมา รอง ผอ.รร.สังคมวิทยา ผู้บริหาร พสน.ดีเด่น 
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก ผอ.รร.ปากสวยพิทยาคม ผู้บริหาร ผู้บริหาร กิจการลูกเสือดีเด่น  
8 จ่าสิบเอกอานนท์  แคภูเขียว คร ูรร.สังคมวิทยา ครูผู้สอน พสน.ดีเด่น 
9 นายสมบัติ  ตันนารัตน์ คร ูรร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน พสน.ดีเด่น 

10 นายชิตณรงค์  การไร่ คร ูรร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน พสน.ดีเด่น 
11 นายจักรพันธ์  บุญญะรัง ครู รร.พระพุทธบาทวิทยาคม ครูผู้สอน พสน.ดีเด่น 
12 นายอนิรุทธ์ วงษ์จันทร์ ครู รร.พระพุทธบาทวิทยาคม ครูผู้สอน พสน.ดีเด่น 
13 นางสาวชลธิชา  มัสยามาตย ์ ครู รร.พระธาตุบังพวนวิทยา ครูผู้สอน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

บูรณาการทักษะชีวิต ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

14 นายเอกภักดิ์  ฉ่ ามณี ครู รร.น้ าสวยวิทยา ครูผู้สอน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 

15 น.ส.กัญชญาวรี์  บ าเพ็ญศลิป ์ ครู รร.ท่าบ่อ ครูผู้สอน ชนะเลิศประกวดตรา
สัญลักษณ์ “หนองคายปาริ
ชาติเกมส์” 

16 นายนัทธศาสตร์  ลาดเหนือ ครูธุรการ รร.พานพร้าว ครูผู้สอน รองชนะเลิศ อันดับ 2 
ประกวดตราสัญลักษณ์ 
“หนองคายปาริชาติเกมส์” 

17 นายธรรมนูญ  ผ่านส าแดง ครู รร.ท่าบ่อ ครูผู้สอน ผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น 
18 นายบรรพต  รู้เจนทร์ ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน ผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่น 

 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๐ 

 

ระดับจังหวดั 
ตารางที่ 15 รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2563 - 2565 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท รางวัลที่ได้รับ 
1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
3 นายคมสัน  ชัยจักร ผู้อ านวยการโรงเรียน

พานพร้าว 
ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
4 นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ

พิเศษ 
สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
5 น.ส.พรรวินท์  หัสด ี นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ 
สายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
6 นางกาญจนสุดา  ไชยเพช็ร ครู รร.ชุมพลโพนพิสัย ครูผู้สอน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
7 น.ส.กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ 

หนองคาย 
ครู รร.เวียงค าวิทยาคาร ครูผู้สอน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับประเทศ 
ตารางที่ 16  รางวัลผู้บรหิาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง รางวัลที่ได้รับ 
1 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี 2565 

พสน.ดีเด่น ประจ าปี 2565 
2 นายวันเฉลิม  ไชยยงค์ ผอ.รร.วรลาโภนุสรณ ์ พสน.ดีเด่น ประจ าปี 2565 
3 นายเกริกชัย  ศรีปัญญา ผอ.รร.หนองนางพิทยาคม เสมาพิทักษ์ ประจ าปี 2565 
4 นายปุณณพัฒพล  เวียงสมิมา รอง ผอ.รร.สังคมวิทยา พสน.ดีเด่น ประจ าปี 2565 
5 จ่าสิบเอกอานนท์  แคภูเขียว คร ูรร.สังคมวิทยา พสน.ดีเด่น ประจ าปี 2565 
6 นายจักรพันธ์  บุญญะรัง ครู รร.พระพุทธบาท

วิทยาคม 
พสน.ดีเด่น ประจ าปี 2565 

7 นายอนิรุทธ์ วงษ์จันทร์ ครู รร.พระพุทธบาท
วิทยาคม 

พสน.ดีเด่น ประจ าปี 2565 

8 น.ส.ศสิธร  เหล่ายนขาม นักวิชาการศึกษาช านาญการ เสมาพิทักษ์ ประจ าปี 2565 
9 น.ส.ปานตะวัน  ปีระวิเศษ ครู  รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี 2565 

10 น.ส.พรรวินท์  หัสด ี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี 2565 

 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๑ 

 

ผลงานสถานศึกษาดีเดน่ 
 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางที่ 17 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564-2565  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 เวียงค าวิทยาคาร รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

2 สังคมวิทยา รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปี
การศึกษา 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

3 พานพร้าว รางวลัโรงเรยีนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. 
ประจ าปี 2564  
อันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

4 ถ่อนวิทยา รางวลัโรงเรยีนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. 
ประจ าปี 2564  
อันดับ 2 เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

5 น้ าสวยวิทยา รางวลัโรงเรยีนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. 
ประจ าปี 2564  
อันดับ 3 เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

6 ชุมพลโพนพิสัย โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
(ชนะเลิศ ) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

7 เวียงค าวิทยาคาร โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
(รองชนะเลิศอันดับ 1) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

8 พระธาตุบังพวนวิทยา โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
(รองชนะเลิศอันดับ 2) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

9 พานพร้าว โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
(ชมเชย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

10 ค่ายบกหวานวิทยา โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
(ชมเชย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

11 ถ่อนวิทยา โรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึกบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
(ชมเชย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 
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ตารางที่ 17 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2564-2565  (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
12 ฝางพิทยาคม ชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาย 
13 ชุมพลโพนพิสัย รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนต้นแบบ

สภานักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

14 ท่าบ่อ รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

15 น้ าสวยวิทยา ชมเชยโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

 
ระดับจังหวดั  
ตารางที ่18 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564-2565  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 วังม่วงพิทยาคม รางวลัโครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็น

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2564 
(ผลงานดีเด่น ระดับทอง) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

2 ชุมพลโพนพิสัย รางวลัโครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2564  
(ผลงานดีเด่น ระดับเงิน) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

3 กุดบงพิทยาคาร รางวลัโครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปี 2564 
(ผลงานดีเด่น ระดับทองแดง) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

4 พานพร้าว รางวลัสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่
ยุวกาชาดต้นแบบ ประจ าปี 2564  
(รองชนะเลิศ) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

5 พระพุทธบาทวิทยาคม รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 5 ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย 

6 พานพร้าว รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 3 ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย 

7 พระธาตุบังพวนวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 1 ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๓ 

 

ตารางที ่18 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564-2565 (ต่อ) 
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
8 เวียงค าวิทยาคาร รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 1 ส านักงานสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย 

9 สังคมวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 1 ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย 

10 น้ าสวยวิทยา รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น รางวัล
ชมเชย 

ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
หนองคาย 

11 ชุมพลโพนพิสัย ชนะเลิศประกวดระเบียบแถว 
ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และประเภท
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

12 พานพร้าว รองชนะเลิศประกวดระเบียบแถวประเภท
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

13 ท่าบ่อ ชมเชยประกวดระเบียบแถวประเภทลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

14 สังคมวิทยา รองชนะเลิศประกวดระเบียบแถวประเภท
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

15 พานพร้าว รองชนะเลิศยุวกาชาดต้นแบบระดับเพชร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย 

 
ระดับประเทศ 
ตารางที่ 19 ผลงานสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าป ี2564-2565  
 

ที ่ โรงเรียน รางวัล หน่วยงาน 
1 พานพร้าว รางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอใน

หัวข้อ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 

2 พานพร้าว โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปี 2564 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 พระธาตุบังพวนวิทยา สถานศึกษาพระราชทาน  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๔ 

 

ผลงานส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาดีเด่น 
 
 

ตารางท่ี 20 ผลการประเมินการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  
 

 ผลการประเมิน 2561 2562 2563 2564 2565 

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 93.34 

 
ตารางที่ 21 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 คิดเป็นร้อยละ 83.72 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๕ 

 

ตารางท่ี 22 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
      ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( พ.ศ. 2560) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๖ 

 

 

 

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



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๗ 

 

ตารางที่ 23 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 าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๘ 

 

ตารางที่ 24 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
     (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย อยู่ในล าดับที่ 208 คะแนนรวม 93.34 ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ ตามล าดับ  
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๙๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๐ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๑ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๒ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๓ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๔ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๕ 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๖ 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๗ 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๘ 

 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๑๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สพม.หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า ๑๑๑ 

 

 

คณะผู้จัดท า 
 
 
 
 

 
 

     ดร.สาสน์ลิขิตชัย  พลไธสง     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
  นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
   
      

  
 

นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

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 
นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร       ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวศสิธร  เหล่ายนขาม    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

      
 นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ       
    นางดิศราภร  คุรุอังกูร    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นายอนุสรณ์  จันทะนุช   พนักงานราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
  
  
 นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      

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

 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

เรียบเรียงเอกสาร/พิมพ์/จัดท ารูปเล่ม 

ฝ่ายเลขานุการ 
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