คำ�นำ�
สำ� นัก ง�นเขตพื ้น ทีก่ �รศึ ก ษ�ประถมศึ ก ษ�ขอนแก่ น เขต 1 มี ห น้ � ทีใ่ นก�รส่ง เสริ ม
สนับสนุน ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในเขตพื้นทีใ่ ห้ทัว่ ถึงและมีคุณภ�พ ก�รปฏิบัติหน้�ที่จน
บรรลุผลสำ�เร็จ ได้ และมีร ะบบก�รว�งแผน ก�รดำ � เนินง�นทีม่ ีประสิท ธิ ภ�พ เพื ่อ สนับสนุน
ส่งเสริม พัฒน�ประส�นก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นสถ�นศึกษ�และทีส่ ำ�คัญยิง่ คือ ก�รติดต�ม
ประเมิน ผลก�รจั ด ก�รศึ ก ษ�และร�ยง�นผลก�รดำ � เนิน ง�น ในรอบปีท ผี ่ ่� นม� เพื ่อ นำ� ข้ อ มูล
ม�วิเคร�ะห์ ว�งแผน ก�รดำ�เนินง�นในปีต่อไป
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่ �รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
ประจำ � ปีง บประม�ณ พ.ศ. 2557 จั ด ทำ� ขึ ้น โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื ่อ ติ ด ต�มคว�มก้ � วหน้�
ของโครงก�ร รวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร ร�ยง�นผลก�รดำ�เนิน
ง�นของโครงก�ร และเผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ ให้ผเู้ กี่ยวข้องและส�ธ�รณชนได้รับทร�บถึง
ผลก�รดำ � เนิน ง�นของโครงก�ร/กิ จ กรรม ของสำ� นัก ง�นเขตพื ้น ทีก่ �รศึ ก ษ�ประถมศึ ก ษ�
ขอนแก่ น เขต 1 ซึ่งเป็นขั้นตอนสำ� คั ญ ทีบ่ ่ง บอกถึ ง ก�รพั ฒ น�ง�น ทัง้ ผลสำ� เร็ จต�มกลยุท ธ์
จุดเน้น ตัวชี้วัด และเป้�หม�ยที่กำ�หนด เพื่อนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น อีกทั้งนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในก�รว�งแผนพัฒน� ปรับปรุง ก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รศึกษ�
สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่ �รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณผูร้ ับผิดชอบ
โครงก�รและผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่�น ที่ให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดี ทำ�ให้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
ก�รจัดก�รศึกษ�ในโอก�สต่อไป

(นายสายัณห์ ผาน้อย)
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1. จั ด ทำ� นโยบ�ย แผนพั ฒ น� และม�ตรฐ�นก�รศึ ก ษ�ของเขตพื ้น ทีก่ �รศึ ก ษ� ให้ ส อดคล้อ งกั บ
นโยบ�ยม�ตรฐ�นก�รศึกษ� แผนก�รศึกษ� แผนพัฒน�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และคว�มต้องก�รของท้องถิ่น
2. วิเคร�ะห์ก�รจัดตั้งงบประม�ณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถ�นศึกษ� และหน่วยง�นในเขตพื้นทีก่ �ร
ศึกษ� และแจ้งจัดสรรงบประม�ณที่ได้รับให้หน่วยง�นข้�งต้นรับทร�บ รวมทัง้ กำ�กับ ตรวจสอบ ติดต�ม
ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณของหน่วยง�นดังกล่�ว
3. ประส�น ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน�หลักสูตรร่วมกับสถ�นศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
4. กำ�กับ ติดต�ม ดูแล และประเมินผลสถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
5. ศึกษ� วิเคร�ะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลส�รสนเทศด้�นก�รศึกษ�ในพื้นที่ก�รศึกษ�
6. ประส�นก�รระดมทรัพย�กรด้�นต่�ง ๆ รวมทัง้ ทรัพย�กรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนก�รจัด
และพัฒน�ก�รศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
7. จัดระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ� และประเมินผลสถ�นศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
8. ประส�น ส่งเสริม สนับสนุน ก�รจัดก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทัง้ บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�รและสถ�บันอื่น ที่จัดก�รศึกษ�
รูปแบบที่หล�กหล�ยในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
9. ดำ�เนินก�รและประส�น ส่งเสริม สนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�ก�รศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
10. ประส�น ส่งเสริม ก�รดำ�เนินก�รของคณะอนุกรรมก�ร และคณะทำ�ง�นด้�นก�รศึกษ�
11. ประส�นก�รปฏิบัติร�ชก�รทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งภ�ครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐ�นะสำ�นักง�นผู้แทนกระทรวงศึกษ�ธิก�รในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�
12. ปฏิบัติหน้�ทีอ่ นื่ ทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมภ�ยในเขตพื้นทีก่ �รศึกษ�ทีม่ ิได้ระบุเป็นหน้�ทีข่ องหน่วยง�นใด
โดยเฉพ�ะ หรือปฏิบัติง�นอื่นที่ได้รับมอบหม�ย

ด้านปริมาณ

ตารางที่ 1 จำ�นวนนักเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่ �รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 แยกเป็นระดับ
(ภ�ครัฐ)
นักเรียนแยกเป็นระดับ
ระดับก่อนประถม
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
รวม

จำานวน(คน)
4072
18001
2920
24993

ตารางที่ 2 จำ�นวนโรงเรียนจำ�แนกต�มเกณฑ์ก�รกำ�หนดขน�ดโรงเรียน(ภ�ครัฐ)
ขนาดโรงเรียน
ขน�ดที่ 1
ขน�ดที่ 2
ขน�ดที่ 3
ขน�ดที่ 4
ขน�ดที่ 5

จำานวนนักเรียน
ตั้งแต่ 1-120 คน
ตั้งแต่ 121-200 คน
ตั้งแต่ 201-300 คน
ตั้งแต่ 301-499 คน
ตั้งแต่ 500-1499 คน

จำานวน(โรงเรียน)
101
42
13
3
2

ตารางที่ 3 จำ�นวนนักเรียนในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
แยกเป็นระดับ(โรงเรียนเอกชน)
นักเรียนแยกเป็นระดับ
ระดับก่อนประถม
ระดับประถม
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
ระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง
รวม

จำานวน(คน)
6256
8033
1715
970
4077
2202
23253

ตารางที่ 4 จำ�นวนโรงเรียนจำ�แนกต�มเกณฑ์ก�รกำ�หนดขน�ดโรงเรียน (โรงเรียนเอกชน)
ขนาดโรงเรียน
ขน�ดที่ 1
ขน�ดที่ 2
ขน�ดที่ 3
ขน�ดที่ 4
ขน�ดที่ 5
ขน�ดที่ 6
ขน�ดที่ 7

จำานวนนักเรียน
ตั้งแต่ 1-120 คน
ตั้งแต่ 121-200 คน
ตั้งแต่ 201-300 คน
ตั้งแต่ 301-499 คน
ตั้งแต่ 500-1499 คน
ตั้งแต่ 1500-2499 คน
ตั้งแต่ 2500 คนขึ้นไป
รวม

จำานวน(โรงเรียน)
17
6
8
8
13
1
53

ตารางที่ 5 บุคล�กรในสถ�นศึกษ�สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
ตำาแหน่ง
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
ครูผู้สอน
ลูกจ้�งประจำ�
ครูร�ยเดือน(วิกฤต)
พี่เลี้ยงเด็กพิก�ร
นักก�รภ�รโรง(คืนครู)
นักก�รภ�รโรง
พนักง�นร�ชก�ร
ธุรก�ร
รวม

จำานวน (คน)
163
21
1580
69
19
92
45
37
46
76
2148

ตารางที่ 6 บุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
ตำาแหน่ง/กลุ่ม/หน่วย
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
กลุ่มอำ�นวยก�ร
กลุ่มบริห�รง�นบุคคล
กลุ่มนโยบ�ยและแผน
กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�
กลุ่มนิเทศติดต�มและประเมินผลก�รจัดก�รศึกษ�
กลุ่มบริห�รง�นก�รเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภ�ยใน
กลุ่มส่งเสริมสถ�นศึกษ�เอกชน
ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ต�มม�ตร� 38 ค(2) (ช่วยร�ชก�ร)
ลูกจ้�งประจำ�และลูกจ้�งชั่วคร�ว
รวม

จำานวน (คน)
1
9
9
14
7
9
26
8
3
5
4
14
109

ด้านคุณภาพ

ตารางที่ 7 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภ�ษ�ไทย
สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม
ภ�ษ�อังกฤษ
คณิตศ�สตร์
วิทย�ศ�สตร์
สุขศึกษ�และพลศึกษ�
ศิลปะ
ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
43.76
43.61
42.20
37.31
33.69
30.64
32.10
39.35
35.81
36.45
52.24
59.43
50.44
45.83
50.68
51.55
42.62
43.02

ผลต่าง +/-/=
-0.15
-4.89
-3.05
+7.25
+0.64
+7.19
-4.61
+0.87
+0.40

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผล O-NET เฉลี่ย 8 กลุ่มส�ระ =43.02 มีพัฒน�ก�รเพิ่มขึ้นจ�กปีก�รศึกษ�

2555 เท่�กับ +0.40 โดยกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์เพิ่มขึ้นสูงสุดเท่�กับ +7.25 รองลงม� คือ สุขศึกษ�
และพลศึกษ� +7.19 ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี +0.87 และ วิทย�ศ�สตร์ +0.64 ส่วนอีก 4 กลุ่มส�ระก�ร
เรียนรู้ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยลดลง

ตารางที่ 8 ผลก�รทดสอบท�งก�รศึกษ�ระดับช�ติขั้นพื้นฐ�น(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภ�ษ�ไทย
สังคมศึกษ� ศ�สน�และวัฒนธรรม
ภ�ษ�อังกฤษ
คณิตศ�สตร์
วิทย�ศ�สตร์
สุขศึกษ�และพลศึกษ�
ศิลปะ
ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี
เฉลี่ย 8 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
51.26
40.44
42.63
36.86
25.32
27.26
24.30
22.20
31.59
34.39
53.90
55.86
41.45
41.45
42.79
40.12
39.16
37.32

ผลต่าง +/-/=
-10.82
-5.77
+1.94
-2.10
+2.80
+1.96
=
-2.67
-1.84

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลทดสอบ O-NET เฉลี่ย 8 กลุ่มส�ระ = 37.32 ลดลง -1.84 เมื่อเปรียบ

เทียบกับปีก�รศึกษ� 2555 แต่เมือ่ พิจ�รณ�เป็นร�ยกลุม่ ส�ระก�รเรียนรู้ พบว่� มีคะแนนเฉลีย่ เพิ่มขึ้น 3
กลุ่มส�ระ ได้แก่ วิทย�ศ�สตร์ +2 .80 สุขศึกษ�และพลศึกษ� +1.96 และภ�ษ�อังกฤษ +1.94 ส่วนศิลปะ
มีคะแนนเฉลีย่ คงทีเ่ ท่�กับ 41.45 กลุม่ ส�ระก�รเรียนรู้ทมี่ ีคะแนนเฉลีย่ ลดลง ได้แก่ ภ�ษ�ไทย -10.82
สังคมศึกษ� -5.77 ก�รง�นอ�ชีพและเทคโนโลยี -2.67 และ คณิตศ�สตร์ -2.10

