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ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เอกสำร ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
10 ฉบับนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
สำนักงำนศึกษำจังหวัดบึงกำฬ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำร ฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในทุกระดับ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10 ให้มีคุณภำพต่อไป
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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
1. พื้นที่
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10 กำกับ ดูแล กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดในเขตตรวจรำชกำรที่ 10
ซึ่ง ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัว ลำภู จังหวัดหนองคำย และจังหวัดบึงกำฬ
โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 34,318.156 ตำรำงกิโลเมตร จำแนกรำยจังหวัด อำเภอ และเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
1.1 จังหวัดอุดรธำนี
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
อำเภอเมืองอุดรธำนี
อำเภอหนองวัวซอ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอสร้ำงคอม
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
อำเภอกุมภวำปี
อำเภอโนนสะอำด
อำเภอประจักษ์ศิลปำคม
อำเภอวังสำมหมอ
อำเภอศรีธำตุ
อำเภอหนองแสง
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 3
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอไชยวำน
อำเภอทุ่งนน
อำเภอบ้ำนดุง
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอหนองหำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4
อำเภอกุดจับ
อำเภอนำยูง
อำเภอน้ำโสม
อำเภอบ้ำนผือ

2,992.92
1,094.7
702.955
908.089
287.179
3,111.513
672.6
424.913
114.8
727.3
512.5
659.4
2,553.545
181.2
326.155
227.903
923.768
186.4
708.119
3,042.329
785.0
524.0
742.129
991.2

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

2
1.2 จังหวัดเลย
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 1
อำเภอเชียงคำน
อำเภอท่ำลี่
อำเภอนำด้วง
อำเภอปำกชม
อำเภอเมืองเลย
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 2
อำเภอผำขำว
อำเภอภูกระดึง
อำเภอภูหลวง
อำเภอวังสะพุง
อำเภอหนองหิน
อำเภอเอรำวัณ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
อำเภอด่ำนซ้ำย
อำเภอนำแห้ว
อำเภอภูเรือ

4,577.49
867.0
683.0
590.0
957.0
1,480.49
3,609
463.0
709.0
595.0
1,145.0
435.0
262.0
3,240.00
1,732.0
628.0
880.0

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

1.3 จังหวัดหนองบัวลำภู
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1
อำเภอโนนสัง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอศรีบุญเรือง
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 2
อำเภอนำกลำง
อำเภอนำวัง
อำเภอสุวรรณคูหำ

2,315.941
577.736
907.562
830.643
1,543.169
570.7
326.369
646.1

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

1.4 จังหวัดหนองคำย
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 1
อำเภอท่ำบ่อ
อำเภอโพธิ์ตำก
อำเภอเมืองหนองคำย

1,923.9
355.3
102.5
607.5

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

3
อำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอสระใคร
อำเภอสังคม
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2
อำเภอเน้ำไร่
อำเภอโพนพิสัย
อำเภอรัตนวำปี

198.0
210.9
449.7
1,102.607
255.9
642.7
204.007

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

1.5 จังหวัดบึงกำฬ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ
อำเภอเซกำ
อำเภอโซ่พิสัย
อำเภอบึงโขงหลง
อำเภอบุ่งคล้ำ
อำเภอปำกคำด
อำเภอพรเจริญ
อำเภอเมืองบึงกำฬ
อำเภอศรีวิไล

4,305.742
978.428
985.262
398.152
243.6
218.10
362.4
791.9
327.9

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.

รวมพื้นที่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10

34,318.156

ตร.กม.
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2. ประชำกร
ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกรสัญชำติไทย จำแนกตำมจังหวัด และเพศ
จังหวัด

จำนวนประชำกรสัญชำติไทย
ชำย

รวม

หญิง

ทั่วประเทศ
32,110,775
33,503,382
65,614,157
อุดรธำนี
782,775
796,330
1,579,105
เลย
321,265
317,693
638,958
หนองบัวลำภู
255,809
256,432
512,241
หนองคำย
257,617
259,909
517,526
บึงกำฬ
212,470
210,894
423,364
รวม 5 จังหวัด
1,829,936
1,841,258
3,671,194
ที่มำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย http://www.dopa.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
3. สภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม
3.1 จังหวัดอุดรธำนี
คำขวัญประจำจังหวัดอุดรธำนี “กรมหลวงประจักษ์ฯสร้ำงเมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อำรยธรรม
ห้ำพันปี ธำนีผ้ำหมี่ขิด ธรรมชำติเนรมิตทะเลบัวแดง แรงศรัทธำศรีสุทโธ ปทุมมำคำชะโนด”
อุดรธำนีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดอุดรธำนี
เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และศูนย์กลำงพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง เดิมพื้นที่
เมืองอุดรธำนีในปัจจุบันคือบ้ำนเดื่อหมำกแข้ง ซึ่งมีมำนำนร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทน์ อำณำจักรล้ำนช้ำง
เมืองอุดรธำนีได้รับกำรสถำปนำให้เป็นเมื องศูนย์บั ญ ชำกำรกำรปกครองของมณฑลอุดรอย่ำงเป็นทำงกำร
ในสมัยรัชกำลที่ 5 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปำคม ซึ่งทรงเป็ น
ข้ำหลวงใหญ่ ส ำเร็จ รำชกำรแทนพระองค์ ป กครอง มณฑลอุ ด ร ในสมั ย ที่มี ก ำรปกครองในรูป แบบมณฑล
เทศำภิ บำล กรุงรัตนโกสิน ทร์ เมืองอุด รธำนี เกิด จำกรวมกั นของหั วเมือ งน่ำยเหนือในพื้ นที่ มณฑลอุ ดร คื อ
เมืองกุมภวำปี เมืองหนองหำน เมืองนครเขื่อนขันธ์กำบแก้วบัวบำน(เมืองหนองบัวลำภู) และบ้ำนเดื่อหมำกแข้ง
มีอำณำเขตปกครองกว้ำงใหญ่ที่สุดในประเทศ จังหวัดอุดรธำนีอยู่ห่ำงจำกกรุง เทพมหำนคร 564 กิโลเมตร
มีเนื้อที่ประมำณ 11,730 ตำรำงกิโลเมตร (ประมำณ 7,331,438.75 ไร่)
ปัจจุบันอุดรธำนีเป็นศูนย์กลำงหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ในภูมิภำค ศูนย์กลำงกำรเดินทำงทำงบก
และทำงอำกำศของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน
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สภำพภูมิศำสตร์จังหวัดอุดรธำนี
ที่ ตั้ ง จั ง หวั ด อุ ด รธำนี ตั้ ง อยู่ ต อนบนของประเทศ หรื อ ที่ เรี ย กว่ ำ อี ส ำนเหนื อ อยู่ ใ นภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 17 องศำ 13 ลิปดำ เหนือ ถึง 18 องศำ 10 ลิปดำ
เหนือ และระหว่ำงเส้นแวงที่ 102 องศำ 00 ลิปดำ ตะวันออก ถึง 103 องศำ 30 ลิปดำ ตะวันออก
อำณำเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ.ท่ำบ่อ อ.โพนพิสัย อ.ศรีเชียงใหม่ อ.สังคม จ.หนองคำย
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ.น้ำพอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น อ.สหัสสขันธ์ จ.กำฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.วำนรนิวำส อ.สว่ำงแดนดิน อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดอุดรธำนีพื้นที่ส่วนมำกเป็นที่รำบมีแนวเทือกเขำภูพำนวำงตัวเป็นแนวยำวในแนวทิศเหนือใต้
ของจังหวัด และถือเป็นเส้นกั้นเขตแดนธรรมชำติกับจังหวัดข้ำงเคียง มีลำห้วยหมำกแข้งไหลผ่ำนเขตเทศบำล
อุดรธำนี และอยู่ห่ำงจำกแนวพรมแดนธรรมชำติระห่ำงประเทศ ได้แก่ แม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน นั่งซ้ำย
แม่ น้ ำโขงเป็ น ที่ ตั้ งประเทศสำธำรณรัฐ ประชำธิป ไตยประชำชนลำว ที่ ห่ ำงจำกจั ง หวัด อุ ด รธำนี ป ระมำณ
50 กิโลเมตร ผ่ำนจังหวัดหนองคำย กำรติดต่อจำกจังหวัดใกล้เคียงส่วนมำกเป็นทำงรถยนต์ที่มีสภำพโครงข่ำย
(Net Work) ถนนเป็นแบบใยแมงมุม (Spider’Web Pattern) คือสำมำรถติดต่อเดินทำงเข้ำออกกับจังหวัด
อุดรธำนีได้ทุกทิศทำง จังหวัดอุดรธำนีอยู่ห่ำงจำกเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเทพมหำนคร ประมำณ
562 กิโลเมตร ตำมทำงหลวงหมำยเลข 2 หรือถนนมิตรภำพ แต่ถ้ำจะเดินทำงอำกำศก็มีสำยกำรบินของกำร
บินไทยทุกวัน
ที่ตั้งยุทธศำสตร์
จั ง หวั ด อุ ด รธำนี เป็ น จั ง หวั ด อยู่ ใ กล้ แ นวพรหมแดนกั บ ต่ ำ งประเทศ ได้ แ ก่ ป ระเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว ที่มีกำรปกครองแบบลัทธิสังคมนิยม จังหวัดอุดรธำนีเคยใช้เป็นฐำนทัพอำกำศใน
สงครำมเวียดนำม และเคยเป็นพื้นที่ก่อกำรร้ำยของพวกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต จังหวัดอุดรธำนีจึง
มีหน่วยป้องกันทำงยุทธศำสตร์เพื่อรักษำควำมมั่นคงของประเทศได้แก่ หน่วยงำนต่อไปนี้
1. มณฑลทหำรบกที่ 24 (ค่ำยประจักษ์ศิลปำคม)
2. กรมทหำรรำบที่ 13
3. ส่วนแยก 1 กอ. รมน. ภำค 2
4. ศูนย์ข่ำวร่วม พ.ต.ท. เขต 4
5. หน่วยพัฒนำกำรเคลื่อนที่ 21 กรป.กลำง
6. กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดน 24 (ค่ำยเสนีย์รณยุทธ)
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ขนำดและรูปร่ำง
จังหวัดอุดรธำนีมีขนำดพื้นที่ประมำณ 15,589.388 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 9,743,367 ไร่
เท่ำกับร้อยละ 9.5 ของพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 3.23 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และมีขนำดพื้นที่
รองเป็นอันดับ 3 ใน 17 จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมี 20 อำเภอ รูปร่ำงและควำมกว้ำงยำวของ
จังหวัดอุดรธำนี มักจะมีผู้กล่ำวว่ำ จังหวัดอุดรธำนีมีรูปร่ำงคล้ำยกับผีเสื้อตัวใหญ่กำลังกระพือปีกบิน ส่วนใน
ทัศนะของผู้เขียนจำกกำรศึกษำทำงภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ และภูมิศำสตร์กำรเมือง โดยพิจำรณำจำกควำมสำคัญ
ทำงด้ำนทรัพ ยำกรธรรมชำติด้ำนยุท ธศำสตร์ และกำรเมื อง จัง หวัดอุ ดรธำนีจะมี รูป ร่ำงเหมือ นแม่ไก่ กำลั ง
กระพือปีกบินออกจำกรัง ซึ่งแม่ไก่ตัวนี้ทุกส่วนของร่ำงกำยมีควำมสำคัญทั้งนั้น
ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดอุดรธำนีมี 3 ฤดูกำล ได้แก่
1. ฤดูนน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ถึง ปลำยตุลำคม ระยะนี้จะได้รับอิทธิพลลม
ตะวันตกเฉียงใต้ หย่อมควำมกดอำกำศสูงอยู่ที่มหำสมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัดควำมชุ่มชื้นจำกมหำสมุทรอินเดีย
มำปกคลุมประเทศไทยร่องควำมกดอำกำศต่ำ จะเคลื่อนที่จำกภำคใต้พำดผ่ำนมำยังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งจังหวัดอุดรธำนี ทำให้มีนนตกชุก เดือนที่มีปริมำณน้ำนนมำกที่สุดได้แก่เดือนสิงหำคม
2. ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนตุลำคม ถึง กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ระยะนี้ได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หย่อมควำมกดอำกำศสูงอยู่ที่ประเทศรัสเซีย จีน และได้พัดเอำอำกำศ
หนำวเย็นมำปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพำะภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับอิทธิพลจำกลม
ชนิดนี้มำก ทำให้อำกำศหนำวเย็นทั่วไปทั้งจังหวัดอุดรธำนี เดือนที่มีอำกำศหนำวมำก ได้แก่ เดือนมกรำคม
3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงปลำยเดือนพฤษภำคม อำกำศจะร้อนอบอ้ำว
ทั่วทุกเขตพื้นที่ของจังหวัด เพรำะระยะนี้เป็นช่วงปลอดลมมรสุม เดือนที่มีอำกำศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษำยน
3.2 จังหวัดเลย
ค ำขวั ญ ประจ ำจั ง หวั ด เลย “เมื อ งแห่ ง ทะเลภู เ ขำ สุ ด หนำวในสยำม ดอกไม้ ง ำมสำมฤดู
ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงควำมสะอำด”
เลยเป็นจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและ
อยู่ในกลุ่ มจังหวัด ภำคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1 ห่ ำงจำกกรุง เทพมหำนครประมำณ 540 กิโลเมตร
มีสภำพภู มิป ระเทศที่งดงำม อำกำศหนำวเย็น เป็นแหล่ง เพำะปลูก ไม้ดอกไม้ป ระดับที่ สำคั ญ แห่ง หนึ่ งของ
ประเทศ และยังเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดเลยตั้งอยู่บนพื้นที่รำบสูงโครำช หรือที่เรียกกันว่ำ แอ่งสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศส่วน
ใหญ่เป็นทิวเขำในแนวทำงทิศเหนือใต้ และจะมีพื้นที่รำบลุ่มระหว่ำงหุบเขำที่ไม่ใหญ่มำกนัก สลับกันอยู่ในแนว
เทือกเขำ จังหวัดเลยมีภูเขำสูงกระจัดกระจำย โดยเฉพำะทำงตะวันตกและทำงด้ำนใต้ของจังหวัด ทั้งนี้ยัง มี
แหล่งน้ำสำคัญคือแม่น้ำโขงในบริเวณตอนบนของจังหวัด
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ลักษณะภูมิอำกำศ
จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่ำหนำวที่สุดของประเทศ เคยมีอุณหภูมิต่ำสุดประมำณ -1.3 องศำ
เซลเซียส (2 มกรำคม พ.ศ. 2517) อุณ หภูมิสูง สุดประมำณ 43.5 องศำเซลเซียส (25 เมษำยน พ.ศ. 2517)
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมำณ 25.5-26.5 องศำเซลเซียส และจะมีอุณหภูมิที่หนำวจัดในช่วงระหว่ำง
เดือนธันวำคม-มกรำคม โดยช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ อุณหภูมิต่ำสุดประมำณ 5.5 องศำเซลเซียส (พ.ศ. 2557)
ลักษณะทำงสังคม
จัง หวั ด เลยมี โครงสร้ ำงทำงสั ง คมแบบจำรี ต ประเพณี คนพื้ น เมื อ งส่ ว นใหญ่ จ ะต่ ำงจำกคนภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั่ว ๆ ไปซึ่งมีเชื้อสำยชำวลำวเวียงจั นทน์และชำวลำวจำปำศักดิ์ แต่เป็นเชื้อสำยชำวลำว
หลวงพระบำง จึงมีประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมหลำยอย่ำงที่มีลักษณะเฉพำะ แตกต่ำงจำกจังหวัดอื่น ๆ ใน
ภำคอีสำนของประเทศไทย
กลุ่มเชื้อชำติประชำกร
1) ชำวไทเลย เป็นชื่อเรียกคนเมืองเลย ในประวัติศำสตร์บันทึกไว้ว่ำ คนเมืองเลยคื อกลุ่มชนที่
อพยพจำกชำยแดนตอนเหนืออำณำจักรสุโขทัย ซึ่งสืบเชื้อสำยมำจำกไทหลวงพระบำง เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่
เมืองเซไล (บ้ำนทรำยขำว อำเภอวังสะพุง ปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2396 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกำลที่ 4 ต่อมำได้ย้ำย
มำอยู่ที่บ้ำนแห่ (บ้ำนแฮ่ปัจจุบัน) ได้ตั้งบ้ำนเรือนเรียกว่ำเมืองเลย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ เมืองเลยก็รวมตัวกัน
เป็ น เมื อ งใหญ่ โดยกำรรวมตั ว ของ อ ำเภอกุ ด ป่ อ ง อ ำเภอท่ ำลี่ ซึ่ ง ขึ้ น กั บ มณฑลอุ ด ร อ ำเภอด่ ำ นซ้ ำ ย
ซึ่งขึ้นกับมณฑลพิษณุ โลก เมืองเชียงคำน ซึ่งขึ้น กับเมืองพิชัย อำเภอต่ำง ๆ เหล่ำนี้จึง โอนขึ้น กั บเมืองเลย
ทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ. 2450 เป็นต้นมำ
ชำวไทเลยจะมีนิสัยใจคอเหมือนกับชนเชื้อชำติโบรำณซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปจำกดั้งเดิม มีสำเนียง
พูดที่แปลกและนิ่มนวล พูดสุภำพและไม่ค่อยพูดเสียงดัง กิริยำมำรยำทดีงำม อำรมณ์เยือกเย็นไม่วู่วำม มีนิสัย
รักควำมสงบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักถิ่นที่อยู่ไม่ค่อยอพยพไปอยู่ที่อื่น ส่วนทำงด้ำนวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมำ ได้แก่ “ฮีตสิบสอง–คองสิบสี”่ คือกำรทำบุญตำมประเพณีทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี
บ้ำนชำวไทเลยเป็นเรือนหลังใหญ่ ยกพื้นสูงมีระเบียงหรือชำนยื่นออกมำหน้ำเรือน มีเรือนครัวซึ่งส่วน
ใหญ่จะสร้ำงแยกต่ำงหำกโดยมีชำนต่อเชื่อมติดกัน สำหรับหลังคำของเรือนนอนมุงด้วยหญ้ำคำหรือไม้แป้นเก็ด
นำเรือน พื้นเรือนนิยมทำด้วยไม้แผ่นเรียกว่ำ ไม้แป้น ส่วนเสำจะใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นต้นๆ หรืออิฐก่อเป็นเสำใหญ่
มีบันไดไม้พำดไว้สำหรับขึ้นลง ส่วนเรือนครัวมุงด้วยหญ้ำคำ นำและพื้น จะนิยมทำด้วยฟำกไม้ไผ่สับแผ่ออกเป็น
แผ่น และเสำจะทำด้วยไม้เนื้อแข็งเช่นกัน จังหวัดเลย มีคนพื้นเมืองที่มีเชื้อชำติไทย ซึ่งเรียกตัวเองว่ำ ไทเลย
เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุด
2) ชำวไทดำ อพยพมำจำกแคว้นพวน ในประเทศลำวปัจจุบัน ซึ่งก่อนหน้ำนั้นอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท
ซึ่งเป็นบ้ ำนเกิดเดิมของชำวไทดำ ในอดีตแคว้นสิบสองจุไทเป็น เขตอำณำจักรสยำม ปัจจุบันอยู่ในประเทศ
เวียดนำม เมื่อปี พ.ศ. 2417 เมื่อพวกฮ่อยกกำลังมำตีเมืองเชียงขวำง ซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญในแคว้นพวน จึงได้
เริ่ม อพยพลงมำตำมเส้ น ทำงเรื่อ ย ๆ จนได้ ม ำพั ก ที่ บ้ ำนน้ ำก้อ ใหญ่ ต ำบลน้ ำก้ อ อ ำเภอหล่ ม สัก จั ง หวั ด
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เพชรบูรณ์ ต่อมำมีชำวไทยดำกลุ่มหนึ่งได้เดินทำงข้ำมแม่น้ำโขงไปยังบ้ำนน้ำกุ่ม แขวงเวียงจันทน์ แต่ในขณะ
นั้นเขตเวียงจันทน์มีปัญหำกำรเจรจำกับนรั่งเศส ไทดำจึงข้ำมแม่น้ำโขงกลับมำตั้งหมู่บ้ำนนำป่ำหนำด ตำบล
เขำแก้ว อำเภอเชียงคำน ซึ่งเป็นถิ่นฐำนดั้งเดิมและถำวรจนถึงปัจจุบัน ที่หมู่บ้ำนนำป่ำหนำด ตำบลเขำแก้ว
อำเภอเชียงคำน เมื่อปี พ.ศ. 2438 มี 15 ครัวเรือน ปัจจุบันชำวไทดำ มีจำนวน 825 ครัวเรือน
มีอำชีพ
ส่วนใหญ่ทำงกำรเกษตรกรรม
3) ชำวไทพวน ได้อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนที่บ้ำนบุฮมและบ้ำนกลำง อำเภอเชียงคำน จำกถิ่นฐำนเดิม
ที่เมืองเตำไห หลวงพระบำง ประเทศลำว เมื่อครั้งพวกจีนฮ่อ กลำ เวียง รุกรำนเมืองเตำไห
4) ชำวไทใต้ อพยพมำจำกภำคอี ส ำนเข้ ำ มำตั้ ง ถิ่ น ฐำนในจั ง หวั ด เลย ส่ ว นใหญ่ ม ำจำกจั ง หวั ด
กำฬสิ น ธุ์ จังหวั ดอุ บ ลรำชธำนีแ ละจั งหวั ดยโสธร เมื่ อ พ.ศ. 2506 จะพบชำวไทใต้จ ำนวนมำกที่อ ำเภอ
เอรำวัณ และอำเภอนำด้วง ภำษำพูด แตกต่ำงจำกภำษำไทเลย เพรำะได้สืบทอดมำจำกถิ่นเดิมของตน เช่น
ภำษำไทยอีสำน ภำษำถิ่นอุบล ภำษำไทยโครำช
ภำษำของคนจังหวัดเลย
มีสำเนียงภำษำแตกต่ำงจำกภำษำพูดของคนในจังหวัดภำคอีสำนอื่น ๆ เพรำะกลุ่มคนที่อำศัยปัจจุบัน
นี้มีประวัติกำรอพยพเคลื่อนย้ำยจำกเมืองหลวงพระบำงแห่งอำณำจักรล้ำนช้ำง ต่อมำต้นพุทธศตวรรษที่ 23
ชำวหลวงพระบำงและชำวเมืองบริเวณใกล้เคียงที่อพยพมำเมืองเลยได้นำวัฒนธรรมด้ำนภำษำอีสำนถิ่นอื่นเข้ำ
มำด้วย โดยภำษำเลยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบำงอันประกอบด้วยภำษำเมืองแก่นท้ำว ภำษำอำเภอด่ำนซ้ำย
และภำษำอำเภอเมื องเลย ดั งนั้น สำเนี ยงพู ดของชำวไทเลยจึง มี ลัก ษณะกำรพู ดเหมื อนชำวหลวงพระบำง
แต่บำงพยำงค์ออกเป็นเสียงสูงคล้ำยสำเนียงพูดของชำวปักษ์ใต้ ฟังดูไพเรำะนุ่มนวลจึงเป็นเอกลักษณ์เฉพำะคน
เมือง ส่วนคนในวังสะพุงจะพูดเสียงห้วนกว่ำชำวเลยถิ่นอื่น
3.3 จังหวัดหนองบัวลำภู
คำขวัญ จังหวัดหนองบั วลำภู “ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อุท ยำนแห่ ง ชำติภู เก้ ำภู พำนค ำ
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขำว เด่นสกำวถ้ำเอรำวัณ นครเขื่อนขันธ์กำบแก้วบัวบำน”
หนองบั วล ำภู เป็ น จั งหวั ด ในภำคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนของประเทศไทย ตั้ ง อยู่ ในแอ่ ง
สกลนครและอยู่ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นหนึ่งในสำมจังหวัดที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2536 พร้อมกับจังหวัดอำนำจเจริญและจังหวัดสระแก้ว
ที่ตั้ง
จังหวัด หนองบั วล ำภู เป็ น จังหวัด หนึ่ ง ของภำคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ มี ที่ ตั้ง ตำมพิ กั ด ภู มิศ ำสตร์
อยู่ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 16 องศำ 45 ลิปดำ ถึง 17 องศำ 40 ลิปดำเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศำ 57 ลิปดำ ถึง
102 องศำ 30 ลิปดำ ตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ประมำณ 518 กิโลเมตร จังหวัดหนองบัวลำภู
มีข นำดพื้ น ที่ป ระมำณ 3,859.062 ตำรำงกิ โลเมตร หรือประมำณ 2,411,928.74 ไร่ ขนำดพื้ น ที่คิ ดเป็ น
ร้อยละ 2.27 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 170,226 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
106,392,250 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 0.75 ของประเทศ)
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อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ.น้ำโสม อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.บ้ำนผือ อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ.สีชมพู อ.หนองนำคำ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.ภูกระดึง อ.วังสะพุง อ.ผำขำว อ.เอรำวัณ จ.เลย
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง บำงส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลำดตื้นถึงลำดลึก แล้ว
ลำดลงไปทำงทิศใต้ และทิศตะวันออก มีควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำงประมำณ 200 เมตร ทำงตอนบน
ของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ภูเขำสูง โดยยอดดอยหรือภูเขำที่สูงที่สุดของจังหวัด ได้แก่ ดอยผำเวียง ภูสำมยอดโดย
สูงเฉลี่ย 900 เมตร และเป็นต้นน้ำสำยย้อยต่ำงๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรำยและลูกรังไม่สำมำรถเก็บกักน้ำ
หรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง
ลักษณะภูมิอำกำศ
ลั ก ษณะอำกำศในจั งหวัด หนองบั ว ล ำภู แบ่ ง ออกเป็ น 3 ฤดู เช่ น เดี ย วกั บ จัง หวั ด อื่ น ๆ ในภำค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ ได้ แก่ ฤดูร้อน ฤดู นน ฤดูห นำว สภำพภูมิ อำกำศโดยทั่ วไปขึ้น อยู่กับ มรสุม ที่พั ดผ่ ำน
ประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอำกำศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพำะฤดู กล่ำวคือจะมีนนตกเฉพำะในฤดูนน สลับกับ
ช่วงแห้งแล้งในฤดูหนำวและฤดูร้อน
ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบสะวันนำคือฤดูนนสลับกับฤดูแล้งอย่ำงชัดเจน ปริมำณนนที่ตกในจังหวัด
หนองบัวลำภูโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่ำง 978.3 - 1,348.9 มิลลิเมตรต่อปี อำเภอสุวรรณคูหำ มีปริมำณนน
ตกโดยเฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมำ ได้ แ ก่ อ ำเภอนำกลำง ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ มี น นตกน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ อ ำเภอเมื อ ง
หนองบัวลำภู ซึ่งมีปริมำณโดยเฉลี่ยประมำณ 978.3 มิลลิเมตรต่อปี
ลักษณะเฉพำะถิ่น
จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดหนึ่งในภำคตะวันออกเฉียงเหนือที่มั่งคั่งด้วยมรดกทำงศิลปะและ
มรดกทำงวัฒนธรรมที่สั่งสมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น กำรแต่งกำยกำรปั่นหม้อดินเผำ ภำษำประจำถิ่น
1) กำรแต่งกำย ลักษณะกำรแต่งกำยของชำวจังหวัดหนองบัวลำภูในอดีต
ผู้หญิงสวมเสื้อขำวเป็นพื้นเบี่ยงแพร ส่วนผ้ำถุงจะเป็นผ้ำไหมหมี่ขิด มีหัวซิ่นและตีนซิ่นที่ทอและ
หูกถึงสำมหูก นำมำเย็บติดปะต่อกันเรียกว่ำ "สำมทรวง" มีกำรทัดดอกไม้สำหรับหญิงสำวผู้เฒ่ำผู้แก่แล้วแต่จะ
ใส่อ้ม (ต้นอ้ม ใบมีกลิ่นหอม เมื่อนำใบมำเผำไฟพอลวก ๆ จะมีกลิ่นหอม) ไว้ทรงผมมวยสูงหรือดอกทุ่ม
ผู้ชำยสวมเสื้อสีดำหรือสีหม้อนิล (สีครำมทำงเหนือเรียกหม้อฮ่อม) เป็นพื้น ใสผ้ำโสร่งไหม
มีกำงเกงหัวรูดเป็นผ้ำชั้นในหรือใส่นุ่งเล่นตำมบ้ำนเรือนทั่วไป

10
ลักษณะกำรแต่งกำยของชำวจังหวัดหนองบัวลำภูปัจจุบัน
ผู้หญิงวัยรุ่น แต่งกำยตำมสมัยนิยมใส่ เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยำว กระโปรงหรือ
กำงเกงขำสั้นหรือขำยำว หรือชุดแสก มีเครื่องประดับต่ำงๆ เช่น สร้อยคอ แหวน ต่ำงหู กำไลแขน ฯลฯ นิยมใส่
รองเท้ำหุ้มส้นเมื่อร่วมกิจกรรมนอกบ้ำน ใส่รองเท้ำมีส้นเมื่อร่วมกิจกรรมรื่นเริงและสังสรรค์
ผู้หญิงสูงวัย แต่งกำยด้วยเสื้อลำยปักต่ำงๆ ทั้งแขนสั้นและแขนยำว หรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและ
แขนยำว ใส่ผ้ำซิ่นลำยต่ำงๆ ของท้องถิ่น หรือกำงเกงขำยำวพื้นสีดำทั้งขำสั้นและแขนยำว
ผู้ชำยวัยรุ่น แต่งกำยด้วยเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยำว ใส่กำงเกงขำสั้นหรือขำยำว
กำงเกงยืนหรือกำงเกงสแล็ค
ผู้ชำยสูงวัย แต่งกำยด้วยเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและแขนยำว ใส่โสร่ง ผ้ำขำวม้ำ ใส่กำงเกง
ขำสั้นหรือขำยำว กำงเกงยืนหรือกำงเกงสแล็ค
2. เครื่องปั้นดินเผำ
เครื่องปั้นดินเผำ คือ เอำดินเหนียวมำตีและปั้นเครื่องใช้ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ใน
กำรประกอบพิ ธี ก รรมด้ ว ย จั งหวัด หนองบั วล ำภู มี ม รดกทำงวัฒ นธรรมเครื่อ งปั้ น ดิน เผำมำตั้ ง แต่ ก่ อ นยุ ค
ประวัติศำสตร์ประมำณ 3,500 - 4,000 ปีล่วงมำแล้ว จำกกำรขุดค้นโดยชำวบ้ำนก่อนพุทธศักรำช 2514 กรม
ศิลปกรขุดค้นเพื่ อกำรศึกษำในพุทธศักรำช 2538 ที่ป่ำพร้ำว บ้ำนกุดคำเมย ตำบลกุดดู่ และบ้ำนโนนกล้วย
(ดอนกลำง) บ้ำนกุดกวำงสร้อย อำเภอโนนสัง ปั จจุบั นกำรปั้ นดิน เผำมีอ ยู่ที่บ้ ำนโค้ งสวรรค์ ตำบลโนนทั น
อำเภอเมื องหนองบัวลำภู เครื่องปั้น ดินเผำดัง กล่ำวจะท ำเพื่ อใช้ ในชีวิต ประจำวัน มำกกว่ำ ที่จะใช้ประกอบ
พิธีกรรม
3.4 จังหวัดหนองคำย
คำขวัญประจำจังหวัดหนองคำย “วีรกรรมปรำบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพำนไทย-ลำว”
หนองคำย เป็นจังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ตั้งอยู่ในแอ่งสกลนครและอยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นจังหวัดชำยแดนซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดนั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ำมกับ
ประเทศลำว มีพื้นที่แคบแต่ยำว และมีชื่อเสียงด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะกำรชมบั้งไฟพญำนำคในวันออกพรรษำ
ที่ตั้งและอำณำเขต
จั ง หวั ด หนองคำย มี เนื้ อ ที่ ป ระมำณ 3,026.534 ตำรำงกิ โลเมตร หรื อ ประมำณ 1,891,583 ไร่
(นับเป็นจังหวัดที่มีขนำดเล็กที่สุดของภำคอีสำน โดยพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จังหวัดบึงกำฬจะแยกตัวไป มีประมำณ
7,332 ตำรำงกิโลเมตร ลักษณะเป็นรูปยำวเรียงทอดไปตำมลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลำว
มีควำมยำวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ควำมกว้ำงของพื้นที่ที่ทอดขนำนไปตำม ลำน้ำโขงโดยเฉลี่ย 20 - 25 กิโลเมตร
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมทำงหลวงแผ่นดินสำย 2 (มิตรภำพ) ประมำณ 615 กิโลเมตร และมีอำณำเขต
ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
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ทิศเหนือ

ติดต่อกับ กำแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลำว
โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอปำกคำด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ
ทิศใต้
ติดต่อกับ อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้ำงคอม
อำเภอบ้ำนดุง อำเภอนำยูง และอำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอปำกชม จังหวัดเลย

ภูมิประเทศและภูมิอำกำศ
สภำพภู มิป ระเทศของจั งหวัด หนองคำยมี ลัก ษณะทอดยำวตำมลำน้ ำโขง จัง หวัดหนองคำยเป็ น
จังหวัดชำยแดนทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอำณำเขตติดกับกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศลำว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน จังหวัดหนองคำยเป็นจั งหวัดชำยแดนที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดย
มีพื้นที่ทอดขนำนยำวไปตำมลำน้ำโขง ควำมกว้ำงของพื้นที่ทอดขนำนไปตำมลำน้ำโขงโดยเฉลี่ยประมำณ 20 –
25 กิโลเมตร ช่วงที่ กว้ำงที่สุ ดอยู่ ที่อำเภอเน้ำไร่ และช่วงที่แ คบที่ สุด อยู่ที่ อำเภอท่ ำบ่อ จัง หวัดหนองคำย
มีอำเภอที่อยู่ติดกับลำน้ำโขง 6 อำเภอ คือ อำเภอสังคม อำเภอท่ำบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอเมือง อำเภอ
โพนพิ สั ย และอ ำเภอรั ตนวำปี และมีอ ำณำเขตติ ดต่ อ กับ ประเทศลำว คื อ แขวงเวียงจั น ทน์ นครหลวง
เวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ
จังหวัดหนองคำยมีจุดผ่ำนแดนไป ประเทศลำว รวม 6 จุด เป็นจุดผ่ำนแดนถำวร 2 จุด และจุดผ่อน
ปรน 4 จุด จุดผ่ำนแดนที่สำคัญและเป็นสำกล คือ ด่ำนสะพำนมิตรภำพไทย - ลำว ซึ่งรัฐบำลออสเตรเลีย-ไทยประเทศลำว ร่วมมือกันสร้ำงและเป็นประตูไปสู่อินโดจีน
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง แยกได้เป็น 4 บริเวณ คือ
พื้นที่ค่อนข้ำงรำบ ได้แก่ เขตอำเภอเมืองหนองคำย อำเภอท่ำบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่ง
ใช้ประโยชน์ในกำรทำนำ และปลูกพืชบริเวณริมน้ำโขง
พื้นที่เป็นคลื่นลอนลำด กระจำยอยู่ทุกอำเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ทำนำและปลูกพืช
ไร่ พืชสวนและป่ำธรรมชำติ
พื้นที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขำเป็นป่ำธรรมชำติ เช่น ป่ำไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขต
อำเภอสังคม
สภำพพื้นที่เป็นภูเขำที่มีควำมสูงชัน จำกระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตร เป็นบริเวณเทือกเขำ
ต่ำงๆ ทำงทิศตะวันตกในเขตอำเภอสังคม
เนื่องจำกแม่น้ำโขงไหลผ่ำนอำเภอต่ำง ๆ เกือบทุกอำเภอ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในกำรเกษตรกรรม
รำษฎรได้อำศัยแม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อกำรเกษตรและอุปโภคบริโภค โดยเฉพำะรำษฎรที่อำศัยอยู่ริม
แม่น้ำโขง จะได้รับประโยชน์มำกกว่ำรำษฎรที่อยู่ลึกเข้ำไปจำกแม่น้ำโขง นอกจำกนี้สำนักงำนพลังงำนแห่งชำติ
ได้จัดตั้ง สถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ ในพื้นที่ 9 อำเภอ รวมทั้ งสิ้น 82 สถำนี เพื่อทำกำรสูบน้ำจำกแม่น้ำโขงและ
แหล่งน้ำอื่น ๆ ขึ้นมำใช้เพื่อกำรเกษตรกรรม
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ลักษณะอำกำศจัดอยู่ในจำพวกนนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกำยนและต่ำสุดในช่วงเดือนธันวำคมถึงมกรำคม ในช่วงเดือนมีนำคมถึง
พฤษภำคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วในเดือนมีนำคม และร้อนจัดในเดือนเมษำยน ใน
ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลำคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลง
จนอำกำศหนำวเย็น อุ ณหภูมิต่ำสุดรำยปีอยู่ที่ 9.50 องศำเซลเซียส อุณหภูมิสูง สุดรำยปีอยู่ที่ 40.60 องศำ
เซลเซียสเฉลี่ยรำยปีอยู่ที่ 26.46 องศำเซลเซียส ปริมำณน้ำนนทั้งปีอยู่ที่ 1,843.6 มิลลิเมตรต่อปี
กลุ่มชำติพันธุ์
เนื่องจำกจังหวัดหนองคำยมีชำยแดนติดต่อกับประเทศลำวกว่ำ 200.82 กิโลเมตร และเป็นเมืองหน้ำ
ด่ ำ นในกำรท ำสงครำมในสมั ย ก่ อ น จึ งท ำให้ มี ก ำรกวำดต้ อ นอพยพผู้ ค นจำกทั้ ง นั่ ง ประเทศลำวและไทย
(ในปัจจุบัน) ข้ำมไปมำ จึงทำให้มีกลุ่มคนหลำยชำติพันธุ์ในจังหวัดหนองคำย แต่อย่ำงไรก็ตำมในบันทึกทำง
ประวัติศำสตร์ ได้บ่งบอกว่ำมีกลุ่มคนที่อำศัยเป็นเมืองอยู่ในบริเวณนี้อยู่เดิม ได้แก่ เมืองพำนพร้ำว (อำเภอศรี
เชียงใหม่) และเมืองปำกห้วยหลวง (อำเภอโพนพิสัย) ซึ่งเป็นหนึ่งในอำณำจักรล้ำนช้ำง
ในปัจจุบันกลุ่มคนที่อพยพมำอยู่ในเขตจังหวัดหนองคำย ได้มีกำรปรับตัวและปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์
เฉพำะตัวให้กลมกลืนกับชำวพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐำนอยู่เดิมจนแทบไม่เห็นควำมแตกต่ำง ทั้งกำรแต่งกำย ที่อยู่
อำศัย ประเพณีต่ำง ๆ จะสังเกตได้เฉพำะสำเนียงของภำษำพูด ที่ยังคงเหลือเค้ำให้ทรำบว่ำ เดิมเป็นชนเผ่ำไหน
ซึ่งพอจำแนก ได้ดังนี้
1) กลุ่มชำวลำวเวียงจันทน์ เนื่องจำกมีอำณำเขตที่ใกล้เคียงกับเวียงจันทร์ จึง น่ำจะเรียกว่ำชำว
เวียงจันทน์ ถือว่ำเป็นกลุ่มชนที่มำกที่สุดในจังหวัดหนองคำย โดยเฉพำะท้องที่อำเภอ อำเภอเมืองหนองคำย,
อำเภอศรีเชียงใหม่, อำเภอท่ำบ่อ และอำเภอโพนพิสัย
2) กลุ่มชำวไทอีสำน/ลำวอีสำน เนื่องจำกเดิมเป็นอำณำจักรล้ำนช้ำงจึงนับเป็นกลุ่มลำวล้ำนช้ำง
ด้วยแต่ถึงอย่ำงไร หน้ำตำ ผิวพรรณ สำเนียงกำรพูด ก็แตกต่ำงจำกชำวลำวเวียงจันทน์
3) กลุ่มไทพวน มีถิ่นฐำนเดิมจำกเมื องพวน แขวงเชียงขวำง ประเทศลำว อำศัยอยู่ที่อำเภอศรี
เชียงใหม่
4) กลุ่มไทลื้อ/ไทด่ำน/ไทเหนือ เป็นกลุ่มที่อพยพมำจำกเมืองหลวงพระบำงและอำเภอด่ำนซ้ำย
จังหวัดเลย ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอสังคมและอำเภอโพธิ์ตำก
5) กลุ่มคนญวน อพยพมำในสมัยสงครำมอินโดจีน พร้อมๆ กับเจ้ำเมืองจันทบุรี มำอยู่ที่อำเภอท่ำบ่อ
ตำมประวัติ ศ ำสตร์ เดิ ม มี ก ลุ่ ม คนที่ เป็ น ชำติ พั น ธุ์ ต่ ำงๆ อพยพมำที่ จั ง หวั ด หนองคำยมำกกว่ ำ นี้
แต่ปัจจุบัน ไม่สำมำรถหำหลักฐำน หรือ สิ่งบอกเหตุว่ำเป็นชนกลุ่ม นั้นๆ หรือไม่ เนื่องจำกมีกำรกลมกลืนกัน
เป็นไทอีสำน เกือบหมดแล้ว และมีบำงส่วนที่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมำจำกจังหวัดอื่นๆ มำตั้งถิ่นฐำนในอำเภอ
รัตนวำปี และอำเภอโพนพิสัย ซึ่งเรียกว่ำ ไทครัว เพรำะในหมู่บ้ำนหนึ่งๆ จะมำจำกหลำกหลำยจังหวัดและไม่
สำมำรถสืบสำนชำติพันธุ์ได้และปัจจุบันก็กลมกลืนกับชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่เดิมเกือบหมดแล้ว
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ประชำกรโดยส่วนมำกจะประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร เช่น ทำนำ ทำสวน ทำไร่ ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่เพื่อกำรเกษตร คิดเป็นร้อยละ 57.29 ของพื้นที่จังหวัด หรือ 2,625,441 ไร่ ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ได้แก่ ข้ำว (นำปี) และยำงพำรำ
นอกจำกนั้น ยังมีกำรเลี้ยงปศุสัตว์และกำรทำประมง โดยปศุสัตว์ที่มีมูลค่ำผลผลิตมำกที่สุด คือ ไก่ไข่
สุกร โคพื้นเมือง เป็ดไข่ ไก่เนื้อ กระบือ เป็ดเนื้อ และโคพันธุ์ ส่วนด้ำนกำรประมงนั้น มีทั้งกำรเลี้ยงสัตว์น้ำใน
บ่อดิน บ่อซีเมนต์ กระชัง กำรจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชำติ กำรจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง และกำรจับสัตว์น้ำใน
แหล่งน้ำอื่น ๆ
ทำงด้ ำนอุต สำหกรรม อุ ต สำหกรรมที่ ส ำคั ญ ของจัง หวัด หนองคำย คื อ โรงสี ข้ำ ว อุ ต สำหกรรม
ยำงพำรำ และอุตสำหกรรมแปรูปไม้ นอกจำกนี้ยังมีอุตสำหกรรมอื่น ๆ คือ อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดำษและ
บดย่อยพลำสติก ซ่อมรถยนต์ ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ห้องเย็นทำวงกบประตูหน้ำต่ำง และเครื่องเรือนเครื่องใช้จำก
ไม้ และในอนำคต จั ง หวั ด หนองคำยยั ง ได้ ถู ก ให้ พั ฒ นำเป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษในระยะที่ 2 ซึ่ ง จะท ำให้
ภำคอุตสำหกรรมนั้นเจริญเติบโตมำกขึ้น
3.5 จังหวัดบึงกำฬ
ค ำขวั ญ ประจ ำจั ง หวั ด บึ ง กำฬ “ภู ท อกแหล่ ง พระธรรม ค่ ำ ล้ ำยำงพำรำ งำมตำแก่ ง อำฮง
บึ ง โขงหลงเพลิ น ใจ น้ ำตกใสเจ็ ด สี ประเพณี แ ข่ ง เรื อ เหนื อ สุ ด แดนอี ส ำน นมั ส กำรหลวงพ่ อ ใหญ่
ศูนย์รวมใจศำลสองนำง”
บึงกำฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุ ดของประเทศไทย อยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร 765 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกำฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 มี น ำคม พ.ศ. 2554 เป็ น ต้ น ไป โดยแยกอ ำเภอบึ ง กำฬ อ ำเภอเซกำ อ ำเภอโซ่ พิ สั ย
อำเภอบุ่ ง คล้ ำ อ ำเภอบึ งโขงหลง อ ำเภอปำกคำด อ ำเภอพรเจริ ญ และอ ำเภอศรีวิ ไล ออกจำกกำร
ปกครองของจังหวัดหนองคำย จังหวัดบึง กำฬ จัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่ 76 ของประเทศไทย เป็นจังหวัด
ท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดแถบลุ่มแม่น้ำโขง
กำรจัดตั้งเป็นจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2537 นำยสุ เมธ พรมพั น ห่ ำ ว สมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎรพรรคเสรี ธ รรม จั ง หวั ด
หนองคำย เสนอให้จัดตั้งจังหวัดบึงกำฬขึ้น โดยกำหนดจะแยกพื้นที่อำเภอบึงกำฬ อำเภอปำกคำด อำเภอโซ่
พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกำ อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้ำ ออกจำกจังหวัด
หนองคำย รวมเป็นท้องที่ทั้งหมด 4,305 ตำรำงกิโลเมตร และมีประชำกรประมำณ 390,000 คน อย่ำงไรก็ดี
กระทรวงมหำดไทย แจ้งผลกำรพิจำรณำว่ำ ยังไม่มีแผนที่จะยกฐำนะอำเภอบึงกำฬขึ้นเป็นจังหวัด เพรำะกำร
จัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นกำรเพิ่มภำระด้ำนงบประมำณ อีกทั้ง ยังเป็นกำรเพิ่มกำลังคนภำครัฐ ซึ่ งจะขัดกับมติ
คณะรัฐมนตรี
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โครงกำรร้ำงมำเกือบ 20 ปี กระทั่ ง พ.ศ. 2553 นำยเทวฤทธิ์ นิกรเทศ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
จังหวัดหนองคำย ได้ยื่นกระทู้สดถำมนำยกรัฐมนตรีเรื่องกำรจัดตั้งจังหวัดบึงกำฬ(ซึ่งต่อมำนำยเทวฤทธิ์ นิกร
เทศ ได้เสนอ พระรำชบัญญัติจังหวัดบึงกำฬเข้ำสู่ที่ป ระชุมสภำผู้แทนรำษฎร และดำรงตำแหน่งรองประธำน
กรรมำธิกำรพิจำรณำ พรบ. จังหวัดบึงกำฬด้วย) กระทรวงมหำดไทยจึงได้นำเรื่องกำรจัดตั้ง จัง หวัดบึงกำฬ
เสนอเข้ำที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อยก "ร่ำงพระรำชบัญ ญัติจัดตั้ง จัง หวัดบึง กำฬ พ.ศ. ..." ผลกำร
สำรวจควำมเห็นของประชำชนจังหวัดหนองคำยในครำวเดียวกัน ปรำกฏว่ำ ร้อยละ 98.83 เห็นด้วยกับกำร
จัดตั้งจังหวัดบึงกำฬ ต่อมำ วันที่ 3 สิงหำคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัดบึงกำฬ
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรี จึงถวำยร่ำงพระรำชบัญญัติให้พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดชทรงลงพระปรมำภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2554 นำประกำศเป็น "พระรำชบัญญัติ
ตั้ง จัง หวัดบึงกำฬ พ.ศ. 2554" ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2554 และใช้บังคับในวันรุ่ง ขึ้น
โดยให้เหตุผลว่ำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในเรื่องอำเภอ จำนวนประชำกร และลักษณะพิเศษของจังหวัด อีกทั้ง
ยังเป็นผลดีต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชน, จังหวัดหนองคำย เป็นพื้นที่แนวยำวทอดตำมแม่น้ำโขง จึงมีผลต่อ
กำรรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อยตำมแนวชำยแดน, จังหวัดหนองบัวลำภูและ จังหวัดอำนำจเจริญ
ที่เคยตั้งขึ้นใหม่ก็มีเนื้อที่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเช่นกัน, จังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่ให้บริกำรสำธำรณะ
ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ บุคลำกรจำนวน 439 อัตรำ สำมำรถกระจำยกันในส่วนรำชกำรได้
ไม่มีผลกระทบมำก
ต่ อ มำรั ฐ สภำได้ มี ม ติ เห็ น ชอบ "ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง จั ง หวั ด บึ ง กำฬ พ.ศ. ..."เมื่ อ วั น ที่ 7
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2554 นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรีจึงถวำยร่ำงพระรำชบัญญัติให้พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมำภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2554 นำประกำศ
เป็น "พระรำชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกำฬ พ.ศ. 2554" ในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2554 และ
ใช้บังคับในวันรุ่งขึ้น เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ มีว่ำ
"...เนื่องจำกจังหวัดหนองคำยเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชำยแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนว
ยำว ทำให้กำรติดต่อระหว่ำงอำเภอที่ห่ำงไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก และใช้ระยะเวลำในกำร
เดินทำงมำกเกิน ควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรจัดระเบียบกำรปกครอง กำรรัก ษำควำมมั่นคง และกำร
อำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกำฬ อำเภอเซกำ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่ง
คล้ำ อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปำกคำด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคำย ออกจำกกำร
ปกครองของจังหวัดหนองคำย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกำฬ จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้"
นอกจำกมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ที่ให้จัดตั้งจังหวัดบึงกำฬ โดยมีองค์ประกอบเป็น
อำเภอทั้งแปดข้ำงต้นแล้ว มำตรำ 4 ยังให้เปลี่ยนชื่อ "อำเภอบึงกำฬ" เป็น "อำเภอเมืองบึงกำฬ" ด้วย
เมื่ อ วั น ที่ 22-25 มี น ำคม พ.ศ. 2554 ได้ มี ก ำรจั ด งำนฉลองจั ง หวั ด บึ ง กำฬอย่ ำ งยิ่ ง ใหญ่ โดยมี
นำยชวรัตน์ ชำญวีรกูล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นประธำนในพิธี
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ภูมิศำสตร์
อำณำเขต บึงกำฬเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับประเทศลำว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ แขวงบอลิคำไซ ประเทศลำว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงบอลิคำไซ ประเทศลำว และจังหวัดนครพนม
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงบอลิคำไซ ประเทศลำว และจังหวัดหนองคำย
สภำพภูมิประเทศ
จังหวัดบึงกำฬเป็นจังหวัดที่มีสภำพแวดล้อมที่สมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยภูเขำและน้ำตกที่สวยงำม
เช่น น้ำตกเจ็ดสี, น้ำตกตำกชะแนน ที่อยู่ภำยในเขตรักษำพันธ์สัตว์ป่ำภูวัว พื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นที่รำบลุ่ม
สภำพอำกำศ
ภูมิอำกำศที่จังหวัดบึงกำฬค่อนข้ำงดี เพรำะได้อิทธิพลจำกแม่น้ำโขงทำให้อำกำศไม่ร้อนมำกในช่วง
ฤดูร้อน ในฤดูหนำวอำกำศดีเหมำะแก่กำรท่องเที่ยวและพักผ่อนโดยเฉพำะในช่วงเทศกำลสำคัญจังหวัดบึงกำฬ
มักจะมีนักท่องเที่ยวเข้ำมำจองห้องพักต่อเนื่อง
สรุปภำพทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1 ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด อุ ด รธำนี จั ง หวั ด เลย
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคำย และจังหวัดบึงกำฬ ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่รำบสูงสลับภูเขำ
มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมำณ 21.5 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ป่ำไม้
ประมำณ 4.04 ล้ ำนไร่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.87 ของพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภำคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน 1
เป็นแหล่งต้นน้ำลำธำรที่ สำคัญ หลำยสำย อำทิ น้ ำป่ำสัก น้ำพอง น้ ำเลย น้ำชี น้ำโมง และ ห้วยหลวง
มีชำยแดนติดต่อกับประเทศ สปป. ลำว ระยะทำงตำมแนวชำยแดนยำวประมำณ 527 กิโลเมตร โดยมี
แม่น้ำโขงกั้นเขตแดน
อำณำเขต
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีอำณำเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์

ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป
สำนั ก งำนศึก ษำธิก ำรภำค 10 มีจั ง หวัด ในควำมรับ ผิด ชอบ ได้ แก่ จั ง หวัด อุด รธำนี จั ง หวัด เลย
จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคำย และจังหวัดบึงกำฬ ซึ่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10 และสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด มีที่ตั้งและอัตรำกำลัง ดังนี้
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10
1.1 ที่อยู่
เลขที่ 100/6 หมู่ที่ 4 ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 41000
โทรศัพท์ 042-180661 โทรสำร 042-180886
1.2 อัตรำกำลัง
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 10 มี อั ต รำก ำลั ง จ ำนวน 30 คน โดยจ ำแนกเป็ น ข้ ำ รำชกำร 23 คน
ลูกจ้ำงประจำ 3 คน พนักงำนรำชกำร 2 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 2 คน ดังนี้
ผู้บริหำร
1. นำยธนู ขวัญเดช
ศึกษำธิกำรภำค 10
2. นำงสำวระภีพรรณ ร้อยพิลำ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ
(นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ)
กลุ่มอำนวยกำร
3. นำยวำนิตย์ สิมงำม
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
รักษำกำรในตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
4. นำงสำวณัฐธยำน์ เทศศรีเมือง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ชำนำญงำน
5. นำงสำวภัคพิชชำ ภูมิเพ็ง
นักวิชำกำรพัสดุ ปฏิบัติกำร
6. นำยกิตติ กลั่นไพรี
พนักงำนพิมพ์ ส 3
7. นำยบุญวัฒน์ ไชยคำจันทร์
พนักงำนบริกำร บ 2
8. นำยวีระศักดิ์ แน่นอุดร
พนักงำนบริกำร บ 2 (ช่วยรำชกำร)
9. นำงจินตนำ ธงสี
พนักงำนจัดกำรงำนทั่วไป
10. นำงอิงอร ศรีอินทร์
พนักงำนกำรเงินและบัญชี
11. นำยภูริทัต ภู่ทวี
พนักงำนขับรถยนต์
12. นำงรัตนำ สีตะบุตร
พนักงำนทำควำมสะอำด
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กลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
13. นำงสำวน้ำนน อรรคฮำด

นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร

14. นำงสุดใจ เหง้ำเทศ
15. นำยดอน รูปสม
16. นำงสำวสำวิตรี ขำผิวพรรณ
17. นำงสำวลัดดำวรรณ ศรีหำบุตร
กลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
18. นำงศิริพร แสนกรุง
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผล
19. นำงจุฑำรัตน์ วงศ์กำฬสินธุ์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
20. นำงสำวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
21. นำงสำวสำธิตำ สิมงำม
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
22. นำยพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
23. นำยเอกพงษ์ จริงจิตร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
24. นำยเวียงชัย ศรีพรหมษำ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
25. นำงสำวสุวัทนำ พลำงวัน
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
26. นำยองอำจ ศรีปะโค
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
27. นำยชูเกียรติ พำเทียม
นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ
28. นำยกิตติภัฎ มูลศักดิ์
นิติกร ปฏิบัติกำร
29. นำยกิตติศัพท์ พ้องเสียง
นิติกร ปฏิบัติกำร
30. นำงสำวนิจจำรีย์ วงษ์กำฬสินธุ์
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
31. นำงนิดำพร แสงศิลำ
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
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2. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
2.1 ที่อยู่
เลขที่ 260 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้ำนจั่น อำเภอเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 41000
โทรศัพท์ 042-292041 โทรสำร 042-292041
2.2 อัตรำกำลัง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี มีอัตรำกำลัง จำนวน 64 คน ดังนี้
ผู้บริหำร
1. นำยสุวัฒน์ชัย แสนรำช
ศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
2. นำยสุคิด พันธุ์พรม
รองศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
กลุ่มอำนวยกำร
3. นำยสมชำย ดอนสมพงษ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
4. นำงพรชนิตว์ พัฒนำอนุสกุล
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
5. นำงสำวยุวดี ขวำวงษ์
นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำร
6. นำงสำวชลธิชำ วงศ์นครธรรม
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร
7. นำงพิศรำ ทองสุขุม
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำยงำน
8. นำงสำวฤทัยมำศ ชมชื่น
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
9. นำงสำวเจนจตุพร เหล่ำเสพล
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
10. นำยไชยยนต์ ไชตมำต
พนักงำนขับรถยนต์
11. นำยไสว ศรีภูพำน
นักกำรภำรโรง
12. นำงนิสำ โคตรโสภำ
แม่บ้ำน
13. นำยเกรียงไกร สำครขันธ์
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
14. นำงสำวอุดมพร ไทยแสนทำ
15. นำยชำญชัย ธำคุโน
16. นำงสำวกลีบอุบล เบ้ำหล่อเพชร
17. นำงสำวชลำลัย ถนำวรณ์
18. นำงสำวสุกัญฐ์มำศ กอรักเรือง
19. นำงสำวพรทิวำ บุญโยธำ
20. นำงดวงใจ คชธีระ
21. นำยปริวัตร ป้องพำล
22. นำยวินัย ชัยสุริยงค์
23. นำงสำวจันทร์จีรำ เหล่ำคนค้ำ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นิติกร ปฏิบัติกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
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กลุ่มนโยบำยและแผน
24. นำยอนุวัฒน์ รำชจำปี
25. นำงธันยกำนต์ มิลี
26. นำงวรรณำ ศรีบุญลือ
27. นำงสำวรสสุคนธ์ โคละคร
28. นำงสำวภรณ์ชนก วิบูลกุล
29. นำยสุทธิชัย ชมชื่น
30. นำงจำรุวรรณ ดอนอำจทัน

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
31. นำงจันทรำ เพ็ชรสวัสดิ์
32. นำงสำวประภัสสร โพธิ์จันทร์
33. นำงสำวอิสรำภรณ์ โพธิ์ศรี
34. นำงไพลิน สำนุสันต์
35. นำงเอื้อมพร ยศอ่อน
36. นำงสำวสินีนำฎ มุณีรัตนำกร
37. นำงสำวชุติมำ นนท์ยะ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
38. นำยยรรยง เมืองผำง
39. ว่ำที่ร้อยตรีพินิจ นำมบำรุง
40. นำงสำวนำถธิดำ ดอนสถิตย์
41. นำงปรำชิญำ ศิรินิกร
42. นำงภำรดี ปทุมำพัฒนนนท์
43. นำงรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี
44. นำยนิกร ศรีสุพัฒน์
45. นำยสันติสุข อยู่สุข
46. นำงสำวภัทรำวดี ศรีสุวรรณ
47. นำงสำวจิดำภำ มิ่งมิตรมี
48. นำยศักดำ กำหำวงศ์
49. นำงสรินยำ นำคะพงศ์
50. นำงรุ่งนภำ คำกอง

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ

20
51. นำยปรำโมทย์ กบรัตน์
52. นำงสำวอรุโณทัย ภูนำขำว
53. นำงสำวสุวิมล ฤทธิชัย

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
54. นำงอมรรัตน์ ศรีจันทรำ
55. นำงจริยำ เสนำะ
56. นำงจันทร์จรี บัวระพำ
57. นำงสำยสุณี สุขเนตร
58. นำงสุลินดำ ศรีดำมำ
59. นำงสำวสุดำพร วงศ์ชำลี

ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกรรมนักเรียน
60. นำงสำวพิมพ์พัดชำ ดวงลำพิมพ์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด
และกิจกรรมนักเรียน
61. นำงสำวอริยำ ฉัตรศุภมงคล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
62. นำยเฉลียว พินิจมนตรี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน
หน่วยตรวจสอบภำยใน
63. นำยหำญชัย นันทลัย
64. นำงสำววรรณวิศำข์ ภำโนมัย

ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร

3. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
3.1 ที่อยู่
เลขที่ 99/1 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ตำบลกุดป่อง อำเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 042-870612-3 โทรสำร 042-870632 มือถือ 065-1205902
3.2 อัตรำกำลัง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย มีอัตรำกำลัง จำนวน คน ดังนี้
ผู้บริหำร
1. นำยเฉลิมชัย แสนมหำชัย
ศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
2. นำยสุวิชชำ เสี้ยมแหลม
รองศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
กลุ่มอำนวยกำร
3. นำงปุณยำวีย์ งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
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4. นำงวรำลักษณ์ อนุตรกำรย์
5. นำงสุฤมล พลซำ
6. นำยรังสิมำ จียำศักดิ์
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
7. นำยยุทธนำ ทองภำ
8. นำยยุทธพงษ์ เยี่ยมอ่อน
9. นำงสำวนภำจันทร์ เง่ำสำรี
10. นำงสำวจิญำกร จันทร์สีมำวรรณ
11. นำยธนโชติ แสนสุภำ
12. นำงสำวพัชรำภรณ์ บุญศรี
13. นำงสำวชุติมำ ธีรศิลป์
14. นำงสำวรัตนำภรณ์ จันลำศรี
15. นำงสำวยุวดี วงษ์ลำ
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
16. นำงภคมน หิรัญมณีมำศ
17. นำงสำวสำยสุดำ ประเสริญสวัสดิ์
18. นำงสำวปนิดำ วรรณศิริ
19. นำงสำวอรวรรณ ชูไข
20. นำงสำวณัฐรดำ รัตนำ
กลุ่มนโยบำยและแผน
21. นำงกำญจนำ จันปุ่ม
22. นำยประทีป จิตต์งำมขำ
23. นำงณัฐชญำพร พรหมหำรำช
24. นำงสำวสำยสุรีย์ หงส์เวียง
25. นำงสำวจุไลวัลณ์ สมสุข
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
26. นำงทิพยวรรณ ทิพย์เพชร
27. นำงสำวจิตรำภรณ์ ค้ำมำ
28. นำงสงวน เสนำนุช
29. นำงศรินรัตน์ ตำพำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
30. นำงสุดำรัก ศรีสมบัติ

นักจัดกำรงำนทั่วไป
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
พนักงำนขับรถยนต์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล
นิติกร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
นักวิชำกำรศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
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31. นำงโศรยำ ธัญญประกอบ
ศึกษำนิเทศก์
32. นำงสำววัชรี ก้องเกรียงไกร
ศึกษำนิเทศก์
33. นำยฤตธวัส พินิจนึก
ศึกษำนิเทศก์
34. นำงสำวชัชชญำ จันทิมำ
ศึกษำนิเทศก์
35. นำยนพนเรนทร ชัชวำล
ศึกษำนิเทศก์
36. นำงสุมำลี ขันติยะ
ศึกษำนิเทศก์
37. นำงสำวนิรัชรำ จันทิหล้ำ
ศึกษำนิเทศก์
38. นำงสำวสุรำงค์ ลำดวน
ศึกษำนิเทศก์
39. นำงสำยันต์ คิดเข่ม
ศึกษำนิเทศก์
40. นำยวรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์
ศึกษำนิเทศก์
41. นำงธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์
ศึกษำนิเทศก์
42. นำงสุภัค จันทสุข
ศึกษำนิเทศก์
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
43. นำยสำโรจน์ จันทร์แจ่ม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
44. นำงสำววนิดำ ตำต้อง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
45. ว่ำที่ร้อยตรีพีรสิทธิ์ ศรีชมพล
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
46. นำงพูนสุข ศรีวิชำ
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
47. นำงสำงอรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน
4. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
4.1 ที่อยู่
อำคำรอนำลโย ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042-315615 โทรสำร 042-315616 อีเมล : nbpmoe@gmail.com
4.2 อัตรำกำลัง
ผู้บริหำร
1. นำยชำติชำย วงศ์กิตตะ
2. สิบเอกมงคล ศรนวล
กลุ่มอำนวยกำร
3. นำงวิไลวรรณ ศรีสะอำด
4. นำยอุดร ทองมำ

ศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ชำนำญกำร
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5. นำงสำวอัญชริกำ ศรีดำเดช
นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
6. นำงสำวจำปี หะธรรมวงษ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
7. นำงสำววรรณภำ ภูพันนำ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี
8. นำงสำวเยำวเรศ นันทนิล
พนักงำนทำควำมสะอำด
9. นำยนภดล พรมจันทร์
พนักงำนขับรถยนต์
กลุ่มนโยบำยและแผน
10. นำยวรวิทย์ รัตนมำลี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
11. นำงสำวศุภินันท์ ศรีภูธร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
12. นำยอุกฤษฏ์ โลมพรรณ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติกำร
13. นำยปิยวัช ผลสืบ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
14. นำงลำพัน ศรีจันทะ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
15. นำงสำวหนึ่งฤทัย ลีเฮียง
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
16. นำยอดิศักดิ์ พรหมหลวง
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
17. นำงรัชนีกร หำวิโร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
18. นำยธนพนธ์ หวำนดี
นักจัดกำรงำนทั่วไป
19. นำงสำวกมลพรรณ แก้วกำหลง
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
20. นำยนิยมชำติ รสโสดำ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
21. นำงบัวประกำยแก้ว มำร์ติน
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
22. นำงกัญจน์กมล มำลี
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
23. นำงพิกุล นิลนำนนท์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
24. นำงขนิษฐำ ชำยทวีป
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
25. นำงสำวมำลินี นำมมำตย์
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
หน่วยตรวจสอบภำยใน
26. นำงสำวสังวำล พุทธสม
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
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5. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
5.1 ที่อยู่
ศูนย์รำชกำร ตำบลหนองกอมเกำะ อำเภอเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย 43000
โทรศัพท์ 042-423374 โทรสำร 042-413189
5.2 อัตรำกำลัง
ผู้บริหำร
1. นำยจรินทร์ สุรเสรีวงษ์
ศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
2. นำงญำณี อำจหำญ
รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
กลุ่มอำนวยกำร
3. นำงสำวณัชฐำนีย์ คนงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
4. นำงสำวนวิยำ สรสิทธิ์
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
5. นำงสำวนิรมล ชำวดร
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
6. นำยสุรสิทธิ์ คำม่วน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
7. นำยอัครวินท์ อินแสง
พนักงำนขับรถยนต์
8. นำยถวิล พุทธำวัง
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
9. นำงอนงค์ ศรีรำช
แม่บ้ำน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
10. นำยสมฤกษ์ ใจขำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
11. นำงสำวรัชนิกร หมอยำเก่ำ
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
12. นำยนรำกร ทะแพงพันธ์
นิติกร ชำนำญกำร
13. นำงสำวชนัฐกำรต์ ภำสบุตร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
14. นำยมนตรี ก้องเวหำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
15. นำงรัฎชญำรัตน์ อัปกำรัตน์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
16. นำยจักรพงษ์ จุลสรำญพงษ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ปฏิบัติกำร
17. นำงสำวสุกำนต์ สมนำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
18. นำงผ่องศรี ทับทิมทอง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
19. นำงภัทรำพร ฤทธิ์จอหอ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำรพิเศษ
20. นำยวุฒิพงษ์ พันทิวำ
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
21. นำงสำวสุทธิดำ พุนำนิน

เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
22. นำงอนงค์ คำแสงทอง

ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

23. นำยศิริวัฒน์ ลำพุทธำ
24. นำยไพรบูลย์ ปัดสำแก้ว
25. นำยอนุชิต บัวพุฒ
26. นำงสำวปิยพร ชุมจันทร์
27. นำยจักรพัฒน์ สมบูรณ์
28. นำงสำวจิรำวรรณ จิตรำช
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
29. นำยวัชรพล คำก้อน
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด
และกิจกำรนักเรียน
30. นำงสำวศุภลักษณ์ ยศละวำด
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
31. นำยสมคะเน พิสัยพันธ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
32. นำงสำวสุวรรณำ ศรีธรรมมำ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
6. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ
6.1 ที่อยู่
เลขที่ 511 หมู่ที่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ 38000
โทรศัพท์ 042-491829 โทรสำร 042-491839 อีเมล : buengkan77@gmail.com
6.2 อัตรำกำลัง
ผู้บริหำร
1. นำยภัทรวรรธ์ นิลแก้วบวรวิชญ์
2. นำยวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
กลุ่มอำนวยกำร
3. นำงวัชรีกร ชำญสูงเนิน
4. นำงสำวสุภำวดี วงศ์เจริญ
5. นำงพิมพ์นภิ ำ พิมพ์เสน
6. นำงสำวจิรำภรณ์ ผลจันทร์

ศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ
รองศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
นักจัดกำรงำนทั่วไป
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7. นำยณัฐศำสตร์ สังครินทร์
8. นำยนำวี กำรินทร์
9. นำงสำวปรำรถนำ สุนำ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
10. นำงมะณี กงระหัด
11. นำงสุภำรักษ์ พรมโสภำ
12. นำยอัษฎำยุทธ ละม้ำยศรี
13. นำงจิรำพร เจริญธนรุง่
14. นำยสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์
15. นำงสำววรรณวิสำ ดวงภักดี
16. นำงวินัย ศรีสวัสดิ์
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
17. นำงนรมน ไกรสกุล
18. นำยบุญเกษม วงศ์ชำลี
19. นำงทิพวรรณ ประยูรสิทธิ
20. นำงสำวเพียงกำรต์ พวงพยอม
21. นำงสำวกำรต์สินี หูมดำ
22. นำยกิตติพงษ์ กำญจนำภิพัฒน์
กลุ่มนโยบำยและแผน
นำงวัชรีกร ชำญสูงเนิน
23. นำยธีระพันธ์ ใบธรรม
24. นำยธนำนนท์ ชำญสูงเนิน
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
25. นำงสำวประไพพร บุญโท

พนักงำนขับรถ
พนักงำนขับรถ
เจ้ำหน้ำที่ทำควำมสะอำด
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
นักจัดกำรงำนทั่วไป

26. นำยชัชชัย จันพวง
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
27. นำยนิรันดร์ อันทะศรี
นักวิชำกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
28. นำยขจรศักดิ์ แพงจันทร์
นักจัดกำรงำนทั่วไป
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กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
นำงสำวกำนต์สินี หูมดำ

ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน

29. นำงสำวนรินรัตน์ ไชยบุตร
30. นำงสำวกฤติยำ ไชยเพชร

นักจัดกำรงำนทั่วไป
นักจัดกำรงำนทั่วไป

หน่วยตรวจสอบภำยใน
31. นำยละมุล ศรีภูดิน

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน

32. นำยเกียรติศักดิ์ พำรีรักษ์

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน

ส่วนที่ 3
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 2 จำนวนประชำกร จำแนกรำยจังหวัด ช่วงอำยุ และเพศ
จังหวัด/ช่วงอำยุ
อุดรธำนี
3 – 5 ปี
6 – 11 ปี
12 – 14 ปี
15 – 17 ปี
เลย
3 – 5 ปี
6 – 11 ปี
12 – 14 ปี
15 – 17 ปี
หนองบัวลำภู
3 – 5 ปี
6 – 11 ปี
12 – 14 ปี
15 – 17 ปี
หนองคำย
3 – 5 ปี
6 – 11 ปี
12 – 14 ปี
15 – 17 ปี
บึงกำฬ
3 – 5 ปี
6 – 11 ปี
12 – 14 ปี
15 – 17 ปี

เพศ

รวม

ชำย

หญิง

26,080
57,515
29,451
30,814

24,539
55,313
28,256
29,231

50,619
112,828
57,707
60,045

10,544
23,367
11,775
11,731

9,928
22,187
11,326
11,134

20,472
45,554
23,101
22,865

8,383
19,096
9,862
9,995

7,963
17,931
9,298
9,369

16,346
37,027
19,160
19,364

8,335
19,120
9,807
10,120

7,978
17,931
9,416
9,697

16,313
37,051
19,223
19,817

7,704
18,000
9,189
8,806

6,968
17,179
8,610
8,344

14,672
35,179
17,799
17,150
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ตำรำงที่ 2 จำนวนประชำกร จำแนกรำยจังหวัด ช่วงอำยุ และเพศ (ต่อ)
เพศ

จังหวัด/ช่วงอำยุ

รวม

ชำย

หญิง

3 – 5 ปี

61,046

57,376

118,422

6 – 11 ปี

137,098

130,541

267,639

12 – 14 ปี

70,084

66,906

136,990

15 – 17 ปี

71,466

67,775

139,241

ศธภ. 10

ที่มำ : ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562
ตำรำงที่ 3 จำนวนประชำกร จำแนกตำมจังหวัด และเพศ
จำนวนประชำกร (คน)

จังหวัด

รวม

ชำย

หญิง

อุดรธำนี

787,642

799,004

1,586,646

เลย

322,851

320,099

642,950

หนองบัวลำภู

256,221

256,559

512,780

หนองคำย

259,849

262,462

522,311

บึงกำฬ

212,859

211,232

424,091

1,839,422

1,849,356

3,688,778

รวม

ที่มำ : ระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ณ เดือนธันวำคม พ.ศ. 2562
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php
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ตำรำงที่ 4 จำนวนสถำนศึกษำ จำแนกตำมจังหวัด และสังกัด
สังกัด

อุดรธำนี

สพฐ.
- สพป.
- สพม.
- กำรศึกษำพิเศษ
สช.
สอศ.
สำนักงำน กศน.
กระทรวงอุดมศึกษำฯ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน ตชด.
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กระทรวงสำธำรณสุข
รวม

834
769
63
2
60
26
20
8
21
34
5
1
1
1,844

เลย
445
414
31
1
24
7
14
4
15
26
8
989

จังหวัด
รวม
หนองบัวลำภู หนองคำย บึงกำฬ ศธภ.10
329
308
21
1
21
6
6
3
6
8
709

295
262
31
2
26
12
9
2
11
14
664

237
212
25
1
16
8
1
3
6
5
514

2,140
1,965
171
7
147
51
57
18
56
88
18
1
1
4,720

ตำรำงที่ 5 จำนวนนักเรียน/นักศึกษำ จำแนกตำมสังกัด และกลุ่มอำยุ ทั้ง 5 จังหวัด
สังกัด

3-5 ปี

ในกระทรวงศึกษำธิกำร
สพฐ.
สช.
สอศ.
สำนักงำน กศน.
นอกกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงอุดมศึกษำฯ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน ตชด.
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กระทรวงสำธำรณสุข
รวม

71,654
52,143
19,511
0
0
12,673
630
0
12,018
25
0
0
84,327

กลุ่มอำยุ
6-11 ปี
12-14 ปี
233,418
185,167
48,251
0
0
21,364
2,451
0
18,589
324
0
0
254,782

98,891
75,742
22,589
0
560
29,683
2,304
5,326
21,742
311
0
0
128,574

15-17 ปี
98,485
75,404
8,453
13,807
821
13,984
852
2,047
10,788
297
0
0
112,469
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ตำรำงที่ 6 จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำแนกตำมจังหวัด และสังกัด
สังกัด

อุดรธำนี

สพฐ.
- สพป.
- สพม.
- กำรศึกษำพิเศษ
สช.
สอศ.
สำนักงำน กศน.
กระทรวงอุดมศึกษำฯ
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียน ตชด.
กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กระทรวงสำธำรณสุข
รวม

เลย

13,045 5,770
9,810 4,023
3,119 1,603
116
144
2,076
633
2,403
461
378
354
1,084
933
273
201
1,859
378
27
63
194
0
86
0
21,425 8,793

จังหวัด
รวม
หนองบัวลำภู หนองคำย บึงกำฬ ศธภ.10
3,612
4,459 3,367 30,253
2,650
3,186 2,547 22,216
962
1,210
820 7,714
0
63
0
323
302
473
207 3,691
264
480
198 3,806
159
253
143 1,287
38
25
18 2,098
98
112
84
768
201
481
163 3,082
0
0
0
90
0
0
0
194
0
0
0
86
4,674
6,283 4,180 45,355

ตำรำงที่ 7 จำนวนนักเรียนสำยอำชีพ จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ และชั้นปี
จังหวัด
อุดรธำนี
เลย
หนองบัวลำภู
หนองคำย
บึงกำฬ
รวม

ปี 1
8,109
2,359
2,402
3,384
1,617
17,871

ปวช.
ปี 2
7,528
2,153
1,846
3,246
1,436
16,209

รวม
ปี 3
6,924
1,961
1,898
3,018
1,308
15,109

22,561
6,473
6,146
9,648
4,361
49,189
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ตำรำงที่ 8 จำนวนผู้ออกกลำงคันระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ปีที่ 1
0
4
0

2560
2561
2562

ปีที่ 2
0
2
0

ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
0
0
0
2
0
3
0
0
0

รวม
ปีที่ 6
3
1
0

3
12
0

ข้อมูลจำกระบบ DMC (สังกัด สพฐ.)

ตำรำงที่ 9 จำนวนผู้ออกกลำงคันระดับขั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ปีกำรศึกษำ
ปีที่ 1
11
19
5

2560
2561
2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 2
ปีที่ 3
11
15
27
37
4
3

รวม
37
83
12

ข้อมูลจำกระบบ DMC (สังกัด สพฐ.)

ตำรำงที่ 10 จำนวนผู้ออกกลำงคันระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ปีกำรศึกษำ
ปีที่ 4
11
42
2

2560
2561
2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5
ปีที่ 6
4
6
35
83
0
0

รวม
21
160
2

ข้อมูลจำกระบบ DMC (สังกัด สพฐ.)

ตำรำงที่ 11 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับชั้น
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย

รำยวิชำ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
46.65
31.05
30.38
33.58
53.10
30.80
24.42
29.51
39.85
25.80
21.86
27.53

สังคมฯ
34.00
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ตำรำงที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับชั้น/วิชำ
จำนวนนักเรียนที่สอบผ่ำน
จำนวนผู้เข้ำสอบ (คน)
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ป.6
ภำษำไทย
13,913
34,941
ภำษำอังกฤษ
3,200
34,941
คณิตศำสตร์
3,904
34,939
วิทยำศำสตร์
3,778
34,941
ม.3
ภำษำไทย
20,728
34,951
ภำษำอังกฤษ
2,166
34,920
คณิตศำสตร์
1,593
34,942
วิทยำศำสตร์
514
34,904
ม.6
ภำษำไทย
3,949
17,388
ภำษำอังกฤษ
758
17,423
คณิตศำสตร์
941
17,423
วิทยำศำสตร์
511
17,402
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
607
17,410
ตำรำงที่ 13 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้น

ครั้งที่ 1/2562
40.09
35.33
31.42

ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย

ผลกำรทดสอบ
ครั้งที่ 2/2562
ครั้งที่ 1/2563
39.35
40.74
35.95
35.30
31.13
32.41

ตำรำงที่ 14 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ระดับชั้น
ปวช. ปีที่ 3

ปี 2559
36.09

ผลกำรทดสอบ
ปี 2560
ปี 2561
39.31
39.52

ปี 2562
41.59

ส่วนที่ 4
ดัชนีทำงกำรศึกษำ
ดัชนีทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 10
กำรนำเสนอดัชนี ท ำงกำรศึกษำในระดั บสำนั กงำนศึกษำธิกำรภำค 10 โดยรวมข้อมู ลต่ ำง ๆ จำก
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุ ดรธำนี จัง หวัดเลย จัง หวัดหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองคำย และจังหวัดบึงกำฬ เพื่อเป็นข้อมูลกลำงให้หน่วยงำนระดับภำคนำไปใช้ประโยชน์ โดยขอนำเสนอ
ผลกำรจัดกำรศึกษำรำยด้ำน 5 ด้ำน รวม 9 ดัชนี ดังนี้
1. ด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ดำเนินกำร 4 ดัชนี ปีกำรศึกษำ 2563 คือ
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษำ 3-5 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชำกรอำยุ 6-11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชำกรอำยุ 12-14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำ+อำชีวศึกษำ)
อำยุ 15-17 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปี
2. ด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 5 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
3. ด้ำนกำรคุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2562
4. ด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) ดำเนินกำร 2 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 7 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
ดัชนีที่ 8 สัดส่วนนักเรียนต่อครู (สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
5. ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 9 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ
1. ด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ดำเนินกำร 4 ดัชนี ปีกำรศึกษำ 2563 คือ
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษำ 3-5 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชำกรอำยุ 6-11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำเทียบกับประชำกรกลุ่มอำยุ 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชำกรอำยุ 12-14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำ+อำชีวศึกษำ) อำยุ 15-17 ปี
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปี
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ตำรำงที่ 15 ดัชนีที่ 1 ดัชนีที่ 2 ดัชนีที่ 3 และดัชนีที่ 4
กำรเข้ำรับ
ผู้เรียนสังกัด
ผู้เรียน
กำรศึกษำตำม กระทรวงศึกษำธิกำร
สังกัดอื่น
กลุ่มอำยุ
(คน)
(คน)
อำยุ 3-5 ปี
71,654
12,673
อำยุ 6-11 ปี
233,418
21,364
อำยุ 12-14 ปี
98,891
29,683
อำยุ 15-17 ปี
98,485
13,984
รวม
502,448
77,704

ผู้เรียน
รวมทุกสังกัด
(คน)
84,327
254,782
128,574
112,469
580,152

จำนวน
ประชำกร
(คน)
118,422
267,639
136,990
139,241
662,292

ร้อยละ

71.21
95.20
93.86
80.77
87.60

2. ด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 5 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
-ไม่มีข้อมูล3. ด้ำนกำรคุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 16 ดัชนีที่ 6
ระดับชั้น/วิชำ

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่ำน จำนวนผู้เข้ำสอบ คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(คน)

ป.6
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

13,913
3,200
3,904
3,778

34,941
34,941
34,939
34,941

39.82
9.16
11.17
10.81

ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

20,728
2,166
1,593
514

34,951
34,920
34,942
34,904

59.31
6.20
4.56
1.47

ม.3
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ตำรำงที่ 16 ดัชนีที่ 6 (ต่อ)
ระดับชั้น/วิชำ

จำนวนนักเรียนที่สอบผ่ำน จำนวนผู้เข้ำสอบ คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
(คน)

ม.6
ภำษำไทย
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

3,949
758
941
511
607

17,388
17,423
17,423
17,402
17,410

22.71
4.35
5.40
2.93
3.49

4. ด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) ดำเนินกำร 2 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 7 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 17 ดัชนีที่ 7
ปี

ระดับชั้น

กำรศึกษำ

รวม

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำตอนต้น

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 1

2560

0

0

0

0

0

3

2561

4

2

2

0

3

2562

0

0

0

0

0

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

11

11

15

11

4

6

61

1

19

27

37

42

35

83

255

0

5

4

3

2

0

0

14

ข้อมูลจำกระบบ DMC (สังกัด สพฐ.)

ดัชนีที่ 8 สัดส่วนนักเรียนต่อครู (สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 18 ดัชนีที่ 8
ระดับประถมศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
2563

ระดับมัธยมศึกษำ

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

สัดส่วน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

สัดส่วน

(คน)

(คน)

ครู : นักเรียน

(คน)

(คน)

ครู : นักเรียน

22,216

254,782

1 : 12

7,714

225,855

1 : 30
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5. ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 9 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ตำรำงที่ 19 ดัชนีที่ 9
ปี
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ (คน)
2563

49,189

ผู้เรียนสำยสำมัญ (คน)

สัดส่วน

97,841

33.46 : 66.54

2. ดัชนีทำงกำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี ปี 2563
1. ด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ดำเนินกำร 4 ดัชนี ปีกำรศึกษำ 2563 คือ
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษำ 3 - 5 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3 - 5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชำกรอำยุ 6 - 11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 6 - 11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชำกรอำยุ 12 - 14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 12 - 14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำ+อำชีวศึกษำ)
อำยุ 15 - 17 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15 - 17 ปี
ตำรำงที่ 20 กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำจังหวัดอุดรธำนี
กำรเข้ำรับ
ผู้เรียนสังกัด
ผู้เรียน
ผู้เรียน
จำนวน
ร้อยละ
กำรศึกษำตำม กระทรวงศึกษำธิกำร
สังกัดอื่น
รวมทุกสังกัด
ประชำกร
กลุ่มอำยุ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
อำยุ 3-5 ปี
32,406
2,399
34,745
49,568
70.10
อำยุ 6-11 ปี
100,412
5,416
105,828
112,275
94.26
อำยุ 12-14 ปี
46,922
6,337
53,259
57,514
92.60
อำยุ 15-17 ปี
45,536
3,091
48,627
59,923
81.15
รวม
225,276
17,183
242,459
279,280
86.82
2. ด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 5 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ
- ไม่มีข้อมูล –
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3. ด้ำนกำรคุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 21 ร้อยละของนักเรียนที่แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2562
วิชำ
ที่

ระดับกำรศึกษำ

คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)

สังคมศึกษำ นักเรียนที่
(คน)
สอบทั้งหมด

1

นักเรียน ป.6 สังกัด ศธ.

1,912

1,750

1,927

5,880

-

14,126

2

นักเรียน ม.3 สังกัด ศธ.

825

294

1,146

8,263

-

13,284

3

นักเรียน ม.6 สังกัด ศธ.

547

290

495

1,756

328

6,567

4

นักเรียน ป.6 สังกัดอื่น

75

103

61

321

-

825

5

นักเรียน ม.3 สังกัดอื่น

22

7

26

772

-

1,819

6

นักเรียน ม.6 สังกัดอื่น

2

1

3

34

4

748

4. ด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency) ดำเนินกำร 2 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 7 อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 22 เปรียบเทียบอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560-2562
ปี

ระดับชั้น

กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ

รวม
มัธยมศึกษำตอนต้น

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 1

2560

0

0

0

0

0

3

2561

4

2

2

0

3

2562

0

0

0

0

0

มัธยมศึกษำตอนปลำย

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

11

11

15

11

4

6

61

1

19

27

37

42

35

83

255

0

5

4

3

2

0

0

14

ข้อมูลจำกระบบ DMC (สังกัด สพฐ.)

ดัชนีที่ 8 สัดส่วนนักเรียนต่อครู (สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
ตำรำงที่ 23 เปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนต่อครู สังกัด สพฐ.
ปีกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
2561

13.82 ต่อ 1

16.44 ต่อ 1

2562

11.73 ต่อ 1

22.39 ต่อ 1

2563

11.63 ต่อ 1

16.21 ต่อ 1
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5. ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีท่ี 9 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ
ตำรำงที่ 24 เปรียบเทียบสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ
ปี
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ (คน)
ผู้เรียนสำยสำมัญ (คน)
สัดส่วน
2561
22,656
27,079
45.55 : 54.45
2562
22,777
26,644
46.09 : 53.91
2563
23,845
24,872
48.95 : 51.05
3. ดัชนีทำงกำรศึกษำ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
กำรนำเสนอดัชนีทำงกำรศึกษำในระดับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรที่เป็นข้อมูลกลำงให้หน่วยงำนระดับจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์ โดยขอนำเสนอผลกำรจัดกำรศึกษำ
รำยด้ำน 3 ด้ำน รวม 6 ดัชนี คือ
1. ด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) ดำเนินกำร 4 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษำ 3-5 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี
ดัชนีที่ 2 ประชำกรอำยุ 6-11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 6-11 ปี
ดัชนีที่ 3 ประชำกรอำยุ 12-14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ 12-14 ปี
ดัชนีที่ 4 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำ+อำชีวศึกษำ)
อำยุ 15-17 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปี
2. ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 5 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
3. ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ดำเนินกำร 1 ดัชนี คือ
ดัชนีที่ 6 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ
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กำรวิเครำะห์และอภิปรำยข้อมูลรำยดัชนี เป็นดังนี้
1. ด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access)
ตำรำงที่ 25 จำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรวมทุกสังกัด และจำนวนประชำกร
แยกตำมกลุ่มอำยุของจังหวัดเลย ปีกำรศึกษำ 2563
กำรเข้ำรับ
ผู้เรียนสังกัด
ผู้เรียน
ผู้เรียน
จำนวน
กำรศึกษำตำม กระทรวงศึกษำธิกำร*(คน) สังกัดอื่น*
รวมทุก
ประชำกร**
กลุ่มอำยุ
(คน)
สังกัด*
(คน)
(คน)
อำยุ 3-5 ปี
12,064
2,514
14,578
20,472
อำยุ 6-11 ปี
40,719
3,381
44,100
45,554
อำยุ 12-14 ปี
19,081
2,645
21,726
23,101
อำยุ 15-17 ปี
17,062
1,086
18,148
22,865
รวม
88,926
9,626
98,552
111,992

ร้อยละ

71.21
96.81
94.05
79.37
88.00

ที่มำ : * ข้อมูลจำนวนผู้เรียนจำกกำรจัดเก็บของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเลย
** ข้อมูลประชำกรจำกระบบสถิติทำงกำรทะเบียน กระทรวงมหำดไทย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จำกตำรำงที่ 25 แสดงกำรเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจำนวนประชำกร
แยกตำมกลุ่มอำยุ ปีกำรศึกษำ 2563 ในด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำภำพรวมทั้งจังหวัด พบว่ำ ผู้เรียน
เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 88.00
เมื่อพิจำรณำกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ได้เข้ำเรียนระดับก่อ น
ประถมศึกษำ ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ผู้เรียนทุกสังกัดในภำพรวมจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2563 คิดเป็นร้อย
ละ 71.21
กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 6-11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำต่อประชำกร
กลุ่มอำยุ 6-11 ปี ผู้เรียนทุกสังกัดในภำพรวมจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.81
กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 12-14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 12-14 ปี ผู้เรียนทุกสังกัดในภำพรวมจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.05
และกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำกรอำยุ 15-17 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย (สำมั ญ ศึ ก ษำ+อำชี ว ศึ ก ษำ) ต่ อ ประชำกรกลุ่ ม อำยุ 15-17 ปี ผู้ เรี ย นทุ ก สั ง กั ด ในภำพรวมจั ง หวั ด
ปีกำรศึกษำ 2563 คิดเป็นร้อยละ 79.37
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แผนภำพที่ 1 สั ด ส่ ว นผู้ เ รี ย นระดั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนรวมทุ ก สั ง กั ด จ ำแนกตำมกลุ่ ม อำยุ
เปรียบเทียบกับประชำกร
กลุ่มอำยุ ปีกำรศึกษำ 2563
100.00
90.00

89.39
82.60

80.00

74.62

70.00
60.00

58.93

50.00
40.00
30.00
20.00

10.00

12.28

7.42

11.45
4.75

0.00
ประชำกรอำยุ 3-5 ปี

ประชำกรอำยุ 6-11 ปี
ผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ประชำกรอำยุ 12-14 ปี

ประชำกรอำยุ 15-17 ปี

ผู้เรียนสังกัดอื่น

ดัชนีที่ 1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษำ 3-5 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี
จำกแผนภำพที่ 1 แสดงภำพรวมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษำ 3-5
ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 3-5 ปี ของจังหวัดเลย แยกเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 12,064 คน
ต่อประชำกร 20,472 คน คิดเป็นร้อยละ 58.93 และผู้เรียนสังกัดอื่น จำนวน 2,514 คน ต่อประชำกร 20,472
คิดเป็นร้อยละ 12.28
ดัชนีที่ 2 ประชำกรอำยุ 6-11 ปี ได้เข้ำเรียนระดับประถมศึกษำเทียบกับประชำกรกลุ่มอำยุ 6-11 ปี
จำกแผนภำพที่ 1 แสดงภำพรวมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสัดส่วนนักเรียนประถมศึกษำ 6-15 ปี
ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 6-11 ปี ของจังหวัดเลย แยกเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 40719 คน
ต่อประชำกร 45,554 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 และผู้เรียนสังกัดอื่น จำนวน 3381 คน ต่อประชำกร 45,554
คิดเป็นร้อยละ 7.42
ดัชนีที่ 3 ประชำกรอำยุ 12-14 ปี ได้เข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเทียบกับประชำกรกลุ่มอำยุ
12-14 ปี
จำกแผนภำพที่ 1 แสดงภำพรวมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
12-14 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 12-14 ปี ของจังหวัดเลย แยกเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน
19081 คน ต่อ ประชำกร 23,101 คน คิ ดเป็น ร้อ ยละ 82.60 และผู้เรียนสัง กั ดอื่น จำนวน 2,645 คน ต่ อ
ประชำกร 23,101 คิดเป็นร้อยละ 11.45
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ดัชนีที่ 4 ประชำกรอำยุ 15-17 ปี สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญศึกษำ+
อำชีวศึกษำ) อำยุ 15-17 ปี ต่อประชำกร กลุ่มอำยุ 15-17 ปี
จำกแผนภำพที่ 1 แสดงภำพรวมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำสัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย
15-17 ปี ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 15-17 ปี ของจังหวัดเลย แยกเป็นผู้เรียนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน
17,062 คน ต่ อ ประชำกร 22,865 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.62 และผู้ เรี ย นสั ง กั ด อื่ น จ ำนวน 1,086 คน
ต่อประชำกร 22,865 คิดเป็นร้อยละ 4.75
2. ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality)
ดัชนีที่ 5 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้ นฐำน (O-NET)
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
O-NET (Ordinary National Educational Test) คื อ กำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำ ระดั บ ชำติ ขั้ น
พื้นนฐำนเป็นกำรทดสอบเพื่อวัดควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
และชั้ น มั ธยม ศึ ก ษำปี ที่ 6 ประเมิ น ตำมมำตรฐำนกำรเรีย นรู้ ในหลัก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
พุทธศักรำช 2551 โดย สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินกำรจัดสอบทุกปีกำรศึกษำ
1. ภำพรวม ระดับจังหวัดเลย
ภำพรวม ระดับจังหวัดของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 26 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมระดับชั้น
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ระดับชั้น
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562
ประถมศึกษำปีที่ 6
15.18
24.53
14.63
มัธยมศึกษำปีที่ 3
11.94
17.21
18.13
มัธยมศึกษำปีที่ 6
12.61
11.40
7.99
ภำพรวม
13.24
17.71
13.58
ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ 2 ภำพรวม ระดับจังหวัด ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
17.71

20.00
15.00

13.58

13.24

10.00
5.00
0.00
ภำพรวพ ระดับจังหวัด
2560

2561

2562

จำกตำรำงที่ 26 และแผนภำพที่ 2 แสดงภำพรวมระดับจังหวัด ร้อยละของนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6) ที่มีคะแนน O-NET ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีก ำรศึ กษำ 2560 – 2562 เมื่อ พิ จำรณำเปรียบเที ย บ ร้อ ยละของนั ก เรีย นที่ มีค ะแนน O-NET ผ่ ำนเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ในภำพรวมระดับจังหวัด พบว่ำ ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ผ่ำนเกณฑ์
คะแนนร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 – 2562 (ในรำยวิ ช ำที่ มี ก ำรจั ด สอบ O-NET พบว่ ำ
ปีกำรศึกษำ 2561 มีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มำกที่สุด (ร้อยละ
17.71) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2562 (ร้อยละ 13.58) และ ปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 13.24) ตำมลำดับ
2. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
2.1 จำแนกตำมรำยวิชำ
ภำพรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 27 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
ภำษำไทย
12.15
55.74
36.14
คณิตศำสตร์
27.91
16.83
8.19
วิทยำศำสตร์
11.27
14.17
8.54
ภำษำอังกฤษ
9.39
11.39
5.64
ภำพรวม
15.18
24.53
14.63
ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ 3 ภำพรวม ของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
55.74

60.00
50.00

36.14

40.00

27.91

30.00
20.00

24.53

16.83

12.15

11.27

8.19

10.00

14.17
8.54

9.39 11.39

15.18

14.63

5.64

0.00
ไทย

คณิต

วิทย์
2560

2561

อังกฤษ

ภำพรวม

2562

จำก ตำรำงที่ 27 และ แผนภำพที่ 3 แสดง ภำพรวม ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ
O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 (จำแนกตำมรำยวิชำ) พบว่ำ ปีกำรศึกษำ
2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ24.53)
รองลงมำ คื อ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 (ร้ อ ยละ15.18) และปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (ร้ อ ยละ14.63) ตำมล ำดั บ เมื่ อ
พิจำรณำ จำแนกตำมรำยวิชำ พบว่ำ
1. ภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 55.74) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2562 (ร้อยละ 36.14) และปีกำรศึกษำ 2560
(ร้อยละ 12.15) ตำมลำดับ
2. คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่ สุด (ร้อยละ 27.91) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2561 (ร้อยละ 16.83) และปี กำรศึกษำ
2562 (ร้อยละ 8.19) ตำมลำดับ
3. วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่ สุด (ร้อยละ 14.17) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 11.27) และปี กำรศึกษำ
2562 (ร้อยละ 8.54) ตำมลำดับ
4. ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อ ยละ 50 มำกที่ สุด (ร้อ ยละ 11.39) รองลงมำ คือ ปีก ำรศึ กษำ 2560 (ร้อยละ 9.39) และ ปีก ำรศึ กษำ
2562 (ร้อยละ 5.64) ตำมลำดับ
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2.2 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
ภำพรวม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปี
กำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 28 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
รำยวิชำ
สังกัด
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อังกฤษ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
35.76
8.09
7.74
4.24
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 43.11
10.35
13.05
12.42
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
51.61
35.48
29.03
35.48
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
10.00
0.00
0.00
0.00
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
23.38
1.82
4.68
2.08
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
29.17
8.33
6.94
0.00
จังหวัดเลย
36.14
8.19
8.54
5.64
ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
แผนภำพที่ 4 ภำพรวม ของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
ตชด.

สถ.
สศศ.

0.00

6.94
8.33

2.08
4.68
1.82
0.00
0.00
0.00

29.17
23.38
10.00
29.03

อว.

35.48
35.48

12.42
13.05
10.35

สช.(เลย)
4.24

สพฐ.(เลย)

5.64

จังหวัดเลย
0.00

43.11

7.74
8.09

35.76

8.54
8.19
10.00

51.61

36.14
20.00
อังกฤษ

30.00
วิทย

คณิต

40.00

50.00

60.00

ไทย

จำกตำรำงที่ 28 และ แผนภำพที่ 4 แสดงภำพรวม ร้อยละของนัก เรีย น ชั้น ป.6 ที่มีค ะแนนสอบ
O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (จ ำแนกตำมรำยสั ง กั ด แยกตำมรำยวิ ช ำ)
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พบว่ำ ภำษำไทย มีร้อ ยละของนั กเรีย น ชั้น ป.6 ที่ มีค ะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 มำกที่สุ ด
(ร้อยละ 36.14) รองลงมำ คือ วิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 8.54) , คณิตศำสตร์ (ร้อยละ 8.19) และภำษำอัง กฤษ
(ร้อยละ 5.64) ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ จำแนกตำมรำยสังกัด
1. ภำษำไทย พบว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.6 ที่มีคะแนน
สอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 51.61) รองลงมำ คือ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 43.11)
2. คณิ ต ศำสตร์ พบว่ ำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ มี ร้อ ยละของนั ก เรี ย น ชั้ น ป.6
ที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 35.48) รองลงมำ คื อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 10.35)
3. วิ ท ยำศำสตร์ พบว่ ำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ มี ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ชั้ น ป.6
ที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 29.03) รองลงมำ คื อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 13.05)
4. ภำษำอั งกฤษ พบว่ ำ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอุ ด มศึ ก ษำ มี ร้อ ยละของนั ก เรีย น ชั้ น ป.6
ที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 35.48) รองลงมำ คื อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 12.42)
2.3 หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีร้อยละของนักเรียน ป.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด
หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ
50 สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ ดังนี้
ตำรำงที่ 29 หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
รำยวิชำ
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ

หน่วยงำน/สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

จำนวนนักเรียน (คน)
ร้อยละ
เข้ำสอบ คะแนนผ่ำน 50 %
31
16
51.61
31
11
35.48
31
9
29.03
31
11
35.48

จำกตำรำงที่ 29 หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อย
ละ 50 สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ พบว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีร้อยละ
คะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ป.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด ทุกวิชำ
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3. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
3.1 จำแนกตำมรำยวิชำ
ภำพรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 30 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
ภำษำไทย
36.06
50.74
59.39
คณิตศำสตร์
5.35
6.02
5.12
วิทยำศำสตร์
3.43
9.18
1.48
ภำษำอังกฤษ
2.90
2.90
6.52
ภำพรวม
11.94
17.21
18.13
ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
แผนภำพที่ 5 ภำพรวม ของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
70.00
59.39

60.00
50.74
50.00
40.00

36.06

30.00
17.21 18.13

20.00
10.00

11.94

9.18

5.35 6.02 5.12

3.43

1.48

2.90 2.90

6.52

0.00
ไทย

คณิต

วิทย์
2560

อังกฤษ
2561

ภำพรวม

2562

จำกตำรำงที่ 30 และ แผนภำพที่ 5 แสดง ภำพรวม ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ
O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 (จำแนกตำมรำยวิชำ) พบว่ำ ปีกำรศึกษำ
2562 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 18.13)
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รองลงมำ คื อ ปี กำรศึ กษำ 2561 (ร้อ ยละ 17.21) และปี กำรศึก ษำ 2560 (ร้ อยละ 11.94) ตำมล ำดับ เมื่ อ
พิจำรณำ จำแนกตำมรำยวิชำ พบว่ำ
1. ภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2562 มีร้อยละของนั กเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 59.39) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2561 (ร้อยละ 50.74) และปีกำรศึกษำ 2560
(ร้อยละ 36.06) ตำมลำดับ
2. คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 6.02) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 5.35) และปีกำรศึกษำ 2562
(ร้อยละ 5.12) ตำมลำดับ
3. วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 9.18) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 3.43) และปีกำรศึกษำ 2562
(ร้อยละ 1.48) ตำมลำดับ
4. ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2562 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 6.52) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2560 และ ปีกำรศึกษำ 2562 (ร้อยละ 2.90)
3.2 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
ภำพรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 31 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
รำยวิชำ
สังกัด
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อังกฤษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (สพป.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
จังหวัดเลย

66.38
55.02
51.69
84.38
38.46
44.01
27.57
59.39

ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

8.23
0.82
2.09
6.25
1.54
0.22
0.00
5.12

2.34
0.25
0.48
3.13
0.00
0.44
0.00
1.48

10.19
0.82
4.19
9.38
3.08
0.65
0.00
6.52
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แผนภำพที่ 6 ภำพรวม ของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
พศ.

สถ.
สศศ.

0.00
0.00
0.00
0.65
0.44
0.22

27.57
44.01

3.08
0.00
1.54

3.13 6.25

อว.

38.46

9.38

84.38

0.48 4.19
2.09
0.82
0.25
0.82

สช.
สพป.

51.69
55.02

10.19
8.23
6.52
1.48 5.12
2.34

สพม.
จังหวัดเลย
0.00

10.00

66.38
59.39
20.00

30.00

40.00
อังกฤษ

วิทย

50.00
คณิต

60.00

70.00

80.00

90.00

ไทย

จำกตำรำงที่ 31 และ แผนภำพที่ 6 แสดงภำพรวม ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ
O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (จ ำแนกตำมรำยสั ง กั ด แยกตำมรำยวิ ช ำ)
พบว่ำ ภำษำไทย มี ร้อยละของนั กเรีย น ชั้น ม.3 ที่ มีค ะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด
(ร้อยละ 59.39) รองลงมำ คือ ภำษำอังกฤษ (ร้อยละ 6.52) , คณิ ตศำสตร์ (ร้อยละ 5.12) และวิทยำศำสตร์
(ร้อยละ 1.48) ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ จำแนกตำมรำยสังกัด
1. ภำษำไทย พบว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มีคะแนน
สอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อ ยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 84.38) รองลงมำ คือ สำนั กงำนเขตพื้ นที่ก ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ (สพม.) (ร้อยละ 66.38)
2. คณิตศำสตร์ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3
ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 8.23) รองลงมำ คือ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (ร้อยละ 6.25)
3. วิทยำศำสตร์ พบว่ำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มี ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.3 ที่มี
คะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 3.13) รองลงมำ คื อ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) (ร้อยละ 2.34)
4. ภำษำอั งกฤษ พบว่ ำ สำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ (สพม.) มี ร้อ ยละของนั ก เรีย น
ชั้น ม.3 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 10.19) รองลงมำ คือ สำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ร้อยละ 9.38)
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3.3 หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีร้อยละของนักเรียน ม.3 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด
หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ
50 สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ ดังนี้
ตำรำงที่ 32 หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
จำนวนนักเรียน (คน)
รำยวิชำ
หน่วยงำน/สังกัด
ร้อยละ
เข้ำสอบ คะแนนผ่ำน 50 %
ภำษำไทย

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

3,376

2,241

66.38

คณิตศำสตร์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

3,376

278

8.23

วิทยำศำสตร์

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

3,376

79

2.34

ภำษำอังกฤษ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19

3,376

344

10.19

จำกตำรำงที่ 32 หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 ผ่ำนเกณฑ์ร้อย
ละ 50 สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.3 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด ทุกวิชำ
4. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
4.1 จำแนกตำมรำยวิชำ
ภำพรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปี
กำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ รำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 33 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
วิชำ
ปีกำรศึกษำ 2560
ปีกำรศึกษำ 2561
ปีกำรศึกษำ 2562
ภำษำไทย
44.21
34.18
23.84
คณิตศำสตร์
6.20
10.82
5.77
วิทยำศำสตร์
4.86
3.78
3.04
ภำษำอังกฤษ
3.66
5.41
3.41
สังคมศึกษำ
4.12
2.81
3.88
ภำพรวม
12.61
11.40
7.99
ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
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แผนภำพที่ 7 ภำพรวม ของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
50
45

44.21
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จำกตำรำงที่ 33 และ แผนภำพที่ 7 แสดง ภำพรวม ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ
O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 (จำแนกตำมรำยวิชำ) พบว่ำ ปีกำรศึกษำ
2560 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 12.61)
รองลงมำ คื อ ปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 (ร้ อ ยละ 11.40) และปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (ร้ อ ยละ 7.99) ตำมล ำดั บ เมื่ อ
พิจำรณำ จำแนกตำมรำยวิชำ พบว่ำ
1. ภำษำไทย ปีกำรศึกษำ 2560 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 44.21) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2561 (ร้อยละ 34.18) และปีกำรศึกษำ 2562
(ร้อยละ 23.84) ตำมลำดับ
2. คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 10.82) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 6.20) และปีกำรศึกษำ 2562
(ร้อยละ 5.77) ตำมลำดับ
3. วิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2560 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 4.86) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2561 (ร้อยละ 3.78) และปีกำรศึกษำ 2562
(ร้อยละ 3.04) ตำมลำดับ
4. ภำษำอังกฤษ ปีกำรศึกษำ 2561 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 5.41) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2560 (ร้อยละ 3.66) และปีกำรศึกษำ 2562
(ร้อยละ 3.41) ตำมลำดับ
5. สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ปีกำรศึกษำ 2560 มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนน
สอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 4.12) รองลงมำ คือ ปีกำรศึกษำ 2562 (ร้อยละ 3.88)
และปีกำรศึกษำ 2561 (ร้อยละ 2.81) ตำมลำดับ
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4.2 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
ภำพรวม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำรำยละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 34 ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 (จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ)
รำยวิชำ
สังกัด
ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ อังกฤษ
สพม.
26.21
6.59
3.49
3.85
สช.
11.40
0.52
0.00
1.04
สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
8.82
0.00
0.00
0.00
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
3.62
0.00
0.00
0.00
สำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
5.77
0.00
0.00
0.00
จังหวัดเลย
23.84
5.77
3.04
3.41

สังคม
4.34
0.00
0.00
2.17
0.00
3.88

ข้อมูล : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
แผนภำพที่ 8 ภำพรวม ของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยสังกัด แยกตำมรำยวิชำ
พศ.

0.00
0.00
0.00
0.00

สถ

0.00
0.00
0.00

สศศ

0.00
0.00
0.00
0.00

5.77

2.17
3.62

8.82

0.00
1.04
0.00
0.52

สช

4.34
3.85
3.49

สพม

3.88
3.41
3.04

จังหวัดเลย
0.00

5.00

11.40
6.59

26.21

5.77

23.84
10.00
สังคม

15.00
อังกฤษ

วิทย

20.00
คณิต

25.00

30.00

ไทย

จำกตำรำงที่ 34 และ แผนภำพที่ 8 แสดง ภำพรวม ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ
O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป ปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 (จ ำแนกตำมรำยสั ง กั ด แยกตำมรำยวิ ช ำ)
พบว่ำ ภำษำไทย มี ร้อ ยละของนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุ ด
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(ร้อยละ 23.84) รองลงมำ คือ คณิ ตศำสตร์ (ร้อยละ 5.77) , สั ง คมศึ กษำฯ (ร้อยละ 3.88) , ภำษำอั ง กฤษ
(ร้อยละ 3.41) และวิทยำศำสตร์ (ร้อยละ 3.04) ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำเป็นรำยวิชำ จำแนกตำมรำยสังกัด
1. ภำษำไทย พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6
ที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 26.21) รองลงมำ คื อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 11.40)
2. คณิตศำสตร์ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6
ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 6.59) รองลงมำ คือ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 0.52)
3. วิทยำศำสตร์ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.มีร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.6
ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 มำกที่สุด (ร้อยละ 3.49) และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สังกัด
อื่นๆ ไม่มีจำนวนนักเรียน ชั้น ม.6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
4. ภำษำอังกฤษ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ (สพม.) มี ร้อยละของนักเรียน ชั้น
ม.6 ที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 3.85) รองลงมำ คื อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ร้อยละ 1.04)
5. สั งคมศึ ก ษำ ศำสนำและวั ฒ นธรรม พบว่ำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ (สพม.)
มี ร้อ ยละของนั ก เรีย น ชั้ น ม.6 ที่ มี ค ะแนนสอบ O-NET ผ่ ำ นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 50 มำกที่ สุ ด (ร้อ ยละ 4.34)
รองลงมำ คือ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (ร้อยละ 2.17)
4.3 หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีร้อยละของนักเรียน ม.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด
หน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดเลย ที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ
50 สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ ดังนี้
ตำรำงที่ 35 หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50
สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ
จำนวนนักเรียน (คน)
รำยวิชำ
หน่วยงำน/สังกัด
คะแนนผ่ำน ร้อยละ
เข้ำสอบ
50 %
ภำษำไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
2,808
736
26.21
คณิตศำสตร์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
2,808
185
6.59
วิทยำศำสตร์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
2,808
98
3.49
ภำษำอังกฤษ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
2,808
108
3.85
สังคมศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
2,808
122
4.34
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จำก ตำรำงที่ 35 หน่วยงำนกำรศึกษำที่มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ผ่ำนเกณฑ์
ร้อยละ 50 สูงสุด ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกตำมรำยวิชำ พบว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
19 มีร้อยละคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียน ม.6 ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 50 สูงสุด ทุกวิชำ
ดัชนีที่ 9 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ
ตำรำงที่ 36 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561–2563
ปี
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ (คน)
ผู้เรียนสำมัญศึกษำ (คน)

สัดส่วน

2561

5,259

11,361

31.64 : 68.36

2562

5,450

11,295

32.55 : 67.45

2563

6,473

11,819

35.39 : 64.61

แผนภำพที่ 9 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563
80.00
68.36

70.00

67.45

64.61

60.00
50.00
40.00
30.00

32.55

31.64

35.39

20.00
10.00
0.00
ปีกำรศึกษำ 2561
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2562
ผู้เรียนสำมัญศึกษำ

ปีกำรศึกษำ 2563

จำกตำรำงที่ 36 และแผนภำพที่ 9 สัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำต่อผู้เรียนสำมัญศึกษำในภำพรวมของ
จังหวัด พบว่ำ ร้อยละของผู้เรียนอำชีวศึกษำต่ำกว่ำผู้เรียนสำมัญศึกษำในทุกปีกำรศึกษำ แต่หำกพิจำรณำร้อย
ละของผู้เรียนอำชีวศึกษำ พบว่ำ เพิ่มขึ้นทุกปี

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
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2. นำงสำวระภีพรรณ ร้อยพิลำ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรศึกษำ (นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ)
คณะทำงำน
1. นำงสำวน้ำนน อรรคฮำด
2. นำงสุดใจ เหง้ำเทศ
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4. นำงสำวสำวิตรี ขำผิวพรรณ
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