
สรุปผลการติดตาม
โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ)

ฝายตรวจตดิตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
 กองแผนและงบประมาณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
www.kkpao.go.th Tel./Fax  ๐๔ ๓๒๓๙ ๒๕๖ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

การติดตามและประเมินผลครั้งน้ีเพื่อทราบความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา 

นักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  และทราบจํานวนนักเรียนที่สอบเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ พรอมทั้งความตองการการ

พัฒนาจาก อบจ. ขอนแกน  จํานวน  ๖๑  คน  และนักเรียนทีเ่ขาอบรมและสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

จํานวน ๘๔ คน  เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึน  โดยเกบ็ขอมลูระหวางเดือนมิถุนายน – 

สิงหาคม ๒๕๕๘  ทําการวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  หาคารอยละ คาตํ่าสุด - สูงสุด  คาเฉลี่ย  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะหเน้ือหา สรุปผล ดังน้ี 

ลักษณะประชากรและสังคมบุลคลากรทางการศึกษา                   

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ๕ เทา จํานวน  ๕๐ คน (รอยละ  

๘๑.๙๔) อายุกลุมตัวอยางสวนใหญระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน  ๑๙ คน (รอยละ ๓๑.๑๕)  และนอยที่สุดอายุไมเกิน 

๓๐ ป จํานวน ๗ คนอายุตํ่าสุด ๒๔ ป สูงสุด ๕๘ ป และอายุเฉลี่ย ๔๓ ป                                            

 การศึกษาระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ จํานวน ๓๓ คน (รอยละ ๔๕.๑๐) ปริญญาตรี   

จํานวน  ๒๗  คน (รอยละ ๔๔.๒๖) และปริญญาเอก (๑ คน)                                                        

 สวนใหญสมรส (คู) จํานวน ๓๔ คน (รอยละ ๕๕.๗๔)  โสด (๒๑ คน) หมายและหยาราง   

เทากัน (๓  คน)  

 มากกวาครึง่ดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษจํานวน ๓๕ คน (รอยละ ๕๗.๓๘) ครปูฏิบัติการ    

จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑.๖๗) และครูชํานาญการ (๕ คน) ครูผูชวย (๔ คน)  ครูชวยสอนและครูปฏิบัติการ 

 สังกัด สพม. ๒๕ ,เทศบาล จํานวน  ๔๙ คน (รอยละ ๘๐.๓๓) และ สังกัด อบจ.  

ขอนแกน จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑๙.๖๗)    

 การเขารวมอบรมทัง้ ๗ ศูนย  จํานวน ๓๖๙ คน โดยทั้ง ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก คือ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รอยละ ๒๔.๔๐) และอัตรารอยละที่ใกลเคียงกัน ประมาณ รอยละ ๑๗.๐๗ คือ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา พบนอยที่สุดคือกลุมครูสาระอาชีพ (โสต,โภชนาการ,ศิลปะ.ครูแนะแนว)   
  

จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมอบรม  และการสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 กลุมตัวอยางนักเรียนที่เขารวมอบรม จํานวน ๓,๐๘๘ คน จากโรงเรียน ๖๑ แหงที่ไดใหขอมูล  

พบกลุมตัวอยางทีส่อบเขาศึกษาตอไดทั้งภาครัฐและเอกชน จํานวน ๓,๐๐๙ คน (รอยละ ๙๗.๑๓) 

 การเขาศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐ จํานวน  ๒,๖๑๘ คน (รอยละ ๘๗.๐๐) สถานศึกษา 

เอกชนที่ตองใชผลสอบ (โควตา,สอบตรงคณะ,ผลสอบรวมมหาวิทยาลยั,คะแนนเฉลี่ย) จํานวน ๒๗๓ คน (รอยละ ๗.๕๕)  

และสถานศึกษาเอกชนที่ไมใชผลสอบ จํานวน ๑๖๔ คน                                                                     

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน     
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 นักเรียนที่เขาอบรมและสามารถเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา เปน ๒ กลุม คือ สังกัด  

อบจ.ขอนแกน เขาศึกษาได จํานวน ๕๒๓ คน (รอยละ ๑๗.๓๘) และกลุมทีส่ังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๒๕ และสังกัดเทศบาล  เขาศึกษาได จํานวน ๒,๔๘๖ คน (รอยละ ๘๒.๖๒) 

 นักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแกน เขาศึกษาตอภาครัฐ จํานวน ๔๖๙ คน (รอยละ ๘๙.๖๗)   

เอกชนที่ตองใชผลสอบ จํานวน ๓๖ คน   นักเรียนสงักัด สนง.เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ และเทศบาล 

เขาศึกษาภาครัฐ จํานวน ๒,๑๔๙คน (รอยละ ๘๖.๔๕)  เอกชนที่ตองใชผลสอบ จํานวน ๑๙๑ คน   

           การเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา แบง ๒ กลุม ดังน้ี 

  ๑).  กลุมมหาวิทยาลัยภาครัฐ  วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา  

                 พบ๘ กลุม ประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือจํานวน ๔๗ คน ภาคกลาง (๑๖๒ คน)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑,๕๕๘ คน)  ภาคใต (๕ คน) วิทยาลัยพยาบาล (๒๕ คน) ถาบันพลศึกษา (๑๐ คน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (๗๘๑ คน) และกลุมอื่นๆ (๓๐ คน) ดังน้ี 

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือ จํานวน ๕ แหง คือ มหาวิทยาลยัแมโจ มหาวิทยาลัยพะเยา     

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  และมหาวิทยาลัยนเรศวร    

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคกลาง พบ จํานวน ๙ แหง  คือ  มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน  มหาวิทยาลัยบรูพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารราชกระบัง       

มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน ๘ แหง คือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแกน มหาวิทยาลัยสุรนารี  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี  

และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยบรุีรัมย 

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคใต พบเพียงแหงเดียว คือ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 กลุมวิทยาลัยพยาบาล พบ ๔ แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลขอนแกน  วิทยาลัยพยาบาล 

พระปกเกลา วิทยาลัยพยาบาลเหลาทัพ และวิทยาลัยพยาบาลเหลาทพั 

 กลุมสถาบันพลศึกษา  จํานวน ๔ แหง คือ สถาบันพลศึกษามหาสารคาม อุดรธานี   

ชัยภูมิและสถาบันพลศึกษาศรีษะเกษ   

 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๑๗  แหง  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มหาสารคาม 

อุดรธานี  วลัยลงกรณ  นครราชสีมา สวนสุนันทา ชัยภูมิ กาฬสินธุ  ธนบุรี  บานสมเด็จเจาพระยา เชียงราย  

จันทรเกษม  พระนคร    นครศรีอยุธยา  

 กลุมอื่นๆ จํานวน ๓๐ คน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ  และ 

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 
      

๒).  กลุมทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเอกชน  

 พบทั้ง ๒ กลุม คือกลุมที่ใชผลสอบ จํานวน ๒๒๗ คนและไมใชผลสอบ จํานวน ๑๖๔  คน 
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๓). วิธีการเขาศึกษา แบง ๖ กลุม คือ โควตา (๑,๑๘๘ คน) admission (๙๗๑ คน) รับตรงโดย 

คณะจัดสอบเอง (๔๑๒ คน) กลุมความรวมมอืมหาวิทยาลยักับโรงเรียน (๑๕ คน) และกลุมสงเสรมิอัตลกัษณของ

คณะ (๑๑ คน)   

ผลการติดตามจากนักเรียนท่ีเขารับการอบรมและการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

กลุมตัวอยางของนักเรียน จํานวน ๘๔ คน  ไดแสดงความคิดเห็นการเขารบัการอบรมตอการสอบเรียนตอ

ในระดับอุดมศึกษา พบคาเฉลี่ยที่มากเปนสวนใหญ จํานวน ๕ ขอ (คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๙ - ๓.๐๐)  คาเฉลี่ยที่มาก

ที่สุดคือหัวขอทีก่ลาววา ถาอบจ.ขอนแกน จัดติวสลกัษณะเชนน้ีอีก ทานเห็นดวยหรือไม โดย( x )=๓.๐๐,S.D.= . ๘      

ความคิดเห็นตอโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 เมื่อจัดเปน ๓ ระดับ (มาก ปานกลาง และนอย) พบวา คาเฉลี่ยทั้ง ๓ หัวขอมีคาเฉลี่ยทีระดับมาก 

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ หัวขอโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศ ทางวิชาการสรางความเสมอภาคทาง

การศึกษาใหกบัเด็กในชนบทมากนอยเพียงใด  ( x ) = ๓.๐๐ ,  S.D. = .๘        

ความคิดเห็นท่ีตองการการพัฒนาจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      

  ความตองการพัฒนาเรือ่งของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเปนลําดับแรก ตามดวยการ

สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  การพัฒนาแหลงนํ้าอปุโภค/บริโภค/

การเกษตร การพฒันาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหาความยากจน และการพฒันาสงัคม (แกไขปญหายาเสพติด/วัยรุนมั่วสมุ) 

 

ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน                                             

          พบความสอดคลองในการพฒันาของโครงการฯ ที่กระตุนใหนักเรียนมากถึงรอยละ ๙๗.๑๓ เขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  พรอมทัง้สามารถเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐไดถึง ๘๗.๐๐ เปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ตองการพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ พรอมทั้งคาเฉลี่ยที่มากเปนสวนใหญของ

การอบรมนําสูการสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน และเปนไปในทิศทางเดียวกันกบัความคิดเห็น

ของบุคลากรทางการศึกษาที่พบวาพอใจมากทั้ง ๓ ดานคือ การเกิดประโยชนที่คุมคา  ความพอใจตอการจัด

กิจกรรมของโครงการ และความเสมอภาคที่ใหกับเด็กในชนบท    

 สรุปไดวาโครงการน้ีสมควรจะดําเนินการอยางตอเน่ืองตอไป  เพราะเปนโครงการทีส่ามารถตอบสนอง

ยุทธศาสตรแนวทางการพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพในการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหประชาชนทุก

ชวงวัยไดเรียนรูอยางตอเน่ืองและเขาถึงแหลงความรูทั้งทีเ่ปนวิทยาการสมัยใหม 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
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บทท่ี ๑ 

                                       บทนํา 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสาํคัญ  
 

จากประกาศของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ลงวันที่  

๑๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒(๓) การจัดการศึกษา  การสาธารณสุข การสงัคมสงเคราะห  การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตใหกับประชาชนในระดับจงัหวัด และไมเปนการซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจงัหวัด โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสมัฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัด  และโดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา จักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๔๙ บุคคลยอมไดรับสิทธิเสมอภาคกันในการรบัการศึกษาไมนอยกวา ๑๒ ป  ทีร่ัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ โดยไมเกบ็คาใชจายจากผูยากไร  ผูพิการหรอืทุพลภาพ  หรือผูทีอ่ยูในภาวะยากลําบาก ตองไดรับ

สิทธิ ตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมจากบุคคลอื่น  การจัดการศึกษา 

อบรมขององคกรวิชาชีพหรอืเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรู

ตลอดชีวิต  ยอมไดรับความคุมครองและเหมาะสมจากรัฐ  สอดคลองกับภารกจิขององคการบริหารสวนจงัหวัด  

ในดานการจัดการศึกษาที่ตองใหบริการสาธารณะแกประชาชน  เปนยุทธศาสตรทีส่ําคัญของรัฐบาลไทยในการ 

พัฒนาทุนมนุษย   

และตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน (อบจ.ขอนแกน) 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา  ขอ ๒.๕ สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใน

และนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย  ใหมีคุณภาพ  และพฒันาไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต  และเพื่อขยายศักยภาพ

และมุงผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการศึกษาตามประกาศการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อบจ.

ขอนแกน  ไดมองเห็นความสําคัญของการศึกษาในการพัฒนาประเทศใหมีความทัดเทียมตางชาติ  มีความกาวหนา

ทันโลกปจจบุันและอนาคต จึงไดจัดการศึกษาเพื่อสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมีความรูความสามารถ เปลี่ยนแปลง  

ตามสภาวการณในปจจบุัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงจะตองจัดกิจกรรมสงเสรมิ สนับสนุน ใหนักเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมีความเปนเลิศดานวิชาการและมีศักยภาพในดานกิจกรรม กีฬา ดนตรี ศิลปะ การแสดง และการ

ประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ เพือ่เตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลือ่นประเทศไทยในอนาคต   

เปนการเพิม่พูนทกัษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
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ดังน้ัน เพื่อทราบความคิดเห็นตอการดําเนินงาน  และทราบจํานวนนักเรียนที่สอบเขาศึกษาตอ 

ไดในระดับอุดมศึกษา อบจ. ขอนแกน จงึไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการอบรมพฒันานักเรยีนสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ  ประจําป  ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) ข้ึน 

 

๑.๒ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๑.๒.๑  เพื่อตองการทราบจํานวนนักเรียนทีส่อบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได 

 ๑.๒.๒  เพื่อตองการทราบความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามโครงการ 

 

๑.๓  ขอบเขตของการติดตาม 

  การติดตามและประเมินผลครั้งน้ี เปนการติดตามประเมินผลผลิต (output) จากการดําเนินโครงการ

อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ของโรงเรียนสงักัดองคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน และสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕  จังหวัดขอนแกนและเทศบาล ซึง่

ครอบคลมุประเด็น ดังน้ี 

 จํานวนนักเรียนที่เขารวมอบรมตามโครงการและสามารถสอบเขาเรียนตอไดใน 

ระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน และวิธีที่สอบเขาศึกษา 

 ความคิดเห็นของครูแนะแนวหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทีส่งนักเรียนเขารวมอบรม  

ประกอบดวยหัวขอความคุมคาและประโยชนทีเ่กดิข้ึนของโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

ประจําป ๒๕๕๗  หัวขอความพึงพอใจโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการอยูในระดับใด 

และหัวขอความเสมอภาคทางการศึกษาของโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ สรางโอกาส

ใหกับเด็กในชนบทมากนอยเพียงใด 

 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารบัการอบรมตอการสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  พรอมทัง้ 

วิธีที่เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
   

๑.๔  คําจํากัดความท่ีใชในการประเมิน 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบรหิารสวนจังหวัด  องคการบรหิารสวนตําบล 

เทศบาล กรงุเพทมหานครและการปกครองพเิศษเมอืงพัทยา ในการประเมินน้ี คือ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

  โครงการตามขอบัญญัติ  หมายถึง  โครงการที่ผานคณะกรรมการขององคการบรหิารสวนจังหวัด

ขอนแกนพิจารณา และผานสภาทองถ่ินแลวพรอมไดประกาศเปนขอบญัญัติประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

  ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ ความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของ

ประชากรที่ไดจากแบบสอบถามที่ทําการประเมินผลน้ี 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒ 



 
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 

 
 

การพัฒนา หมายถึง การเติบโต ความเจรญิ ความกาวหนา ความรุงเรือง มีการเปลี่ยนแปลง 

ในทางที่ดีข้ึน  การศึกษาน้ี หมายถึงการสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนใหมีความโดดเดนใน ๕ สาระ

การเรียนรู คือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

  ความเปนเลิศทางวิชาการ หมายถึง นักเรียนทีผ่านการอบรมสามารถสอบเขาเรียนตอในระดับ 

อุดมศึกษาภาครัฐเกิน ๘๐ เปอรเซ็นต 

   การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน ทั้งทางดานปริมาณและดานคุณภาพ คือ

นอกจากผูเรียนจะมสีิ่งทีเ่รียนรูเพิม่ข้ึนแลว  ยังสามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิ่งที่เรียนรูเหลาน้ันใหเปนระเบียบ 

เพื่อใหสามารถเรียกกลับมาใชไดตามที่ตองการ 

   

๑.๕  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  

   ผลการประเมินครัง้น้ี  ทําใหทราบจํานวนนักเรียนที่เขารับการอบรมและสามารถสอบเขาศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษาได  และทราบความคิดเห็นของครูแนะแนวหรอืบุคลากรทางการศึกษาตอการดําเนินงานตาม

โครงการ พรอมทัง้ทราบผลการดําเนินงานขององคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน  ซึ่งจะเปนแนวทางในการพจิารณา

ปรบัปรงุการดําเนินการดังกลาวไดอยางเหมาะสม ในครั้งตอไป 
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หนา ๓ 
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บทท่ี ๒ 

เอกสารวิชาการท่ีเก่ียวของ 
 

 ผูประเมินไดศึกษาแนวคิดและเอกสารวิชาการตางๆ ทีเ่กี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางในการ

ประเมินผล  ดังน้ี 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับองคการบรหิารสวนจังหวัด 

 ๒.๑.๑  ประวัติและความเปนมาขององคการบรหิารสวนจงัหวัด 

 ๒.๑.๒  โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  

 ๒.๑.๓  อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจงัหวัดตามการถายโอนภารกจิใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน                    

 ๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 

      ๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรปูการศึกษา 

      ๒.๔  รูปแบบการเรียนการสอน (Learning methods)  

     ๒.๕  แนวคิดเกี่ยวกับความเปนเลิศดานการศึกษา 
 

๒. ๑  แนวคิดเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัด 

          ๒.๑.๑   ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

                    องคการบริหารสวนจังหวัดต้ังข้ึนเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล

พุทธศักราช  ๒๔๗๕  พระราชบญัญัติน้ีมี  ๒ สวน คือ  สวนที่  ๑ วาดวยเรื่องเทศบาล และสวนที่  ๒  วาดวย

เรื่องสภาจงัหวัด การจัดต้ังสภาจงัหวัดในครั้งแรกน้ีไดกําหนดใหประชาชนเลือกต้ังผูแทนของตนเขามาเปนสมาชิก

โดยใหสมาชิกสภาจงัหวัดมหีนาที่เปนทีป่รึกษาผูวาราชการจงัหวัด ตอมาป พ.ศ. ๒๔๘๑  รัฐบาลไดตรา

พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑  เพื่อแยกกฎหมายที่เกี่ยวกบัสภาจังหวัดโดยเฉพาะ โดยแยกออกมา

ตางหากจากพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ ตอมาในป  พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงไดมีการแกไขปรบัปรุงกฎหมาย

ข้ึนมาใหม คือ พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ มีฐานะเปนนิติบุคคล มีผูวา

ราชการจงัหวัด ปลัดจงัหวัด ทําหนาที่เปนฝายบรหิาร และกําหนดใหสภาจังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภา

จังหวัดเขามาปฏิบัติหนาที่ในสภาจังหวัดเปนสภานิติบัญญัติ มีหนาที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝายบรหิาร 

และนอกจากน้ันยังมีอํานาจหนาทีส่อบถามการปฏิบัติงานของขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดดวยบทบาทหนาที่

ที่สําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัด คือการพฒันาทองถ่ิน   ตอมา พ.ร.บ.องคการบรหิารสวนจงัหวัดไดรบัการ

แกไขปรับปรุง บทบาทอาํนาจหนาที่และโครงสรางการบริหารงานใหมจงึไดมีการตราพระราชบญัญัติข้ึนใหมคือ

พระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนจงัหวัด พ.ศ.๒๕๔๐และในปพ.ศ. ๒๕๔๒ ก็มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติ

องคการบรหิารสวนจังหวัดอีกครัง้จนถึงปจจบุัน 

 

หนา ๔ 
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 ๒.๒.๒ โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แบงออกเปน ๒ ฝาย ดังน้ีคือ 

    ๑)  ฝายนิติบัญญัติ  มาจากการเลือกต้ังในทองถ่ิน เรียกวา “สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด”จากทุกอําเภอและกิ่งอําเภอรวมกัน  ทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อการออกขอบัญญัติ

งบประมาณ   การกําหนดนโยบาย  การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ให

เปนไปตามมติของสภา   สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จะมีไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ

จํานวนประชากร ตามทะเบียนราษฎรปสุดทายที่มีการเลือกต้ัง คือ  ในจังหวัดที่มีราษฎรไมเกิน หาแสนราย  มีได  

๒๔  ราย  มีราษฎรต้ังแตหาแสนรายไมเกินหน่ึงลานราย  มีได ๓๐ ราย  มีราษฎรต้ังแตหน่ึงลานรายไมเกินหน่ึง

ลานหาแสนราย  มีได  ๓๖  ราย  มีราษฎรต้ังแตหน่ึงลานหาแสนรายไมเกินสองลานราย  มีได  ๔๒  ราย  และมี

ราษฎรต้ังแตสองลานรายข้ึนไป    มีได ๔๘  ราย ซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 

๒๕๔๐ มาตรา ๙ โดยจะอยูในวาระคราวละ ๔ ป 

 ๒)  ฝายบริหาร  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ปจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ 

ประชาชน ตาม พ.ร.บ.วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๖   (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดดวยกัน ) และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงต้ัง  รองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด  ข้ึนเปนคณะผูบริหารสําหรับจํานวนที่จะแตงต้ังไดน้ันใหถือจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนเกณฑ คือ  จังหวัดใดที่มีสมาชิกย่ีสิบสี่รายหรือ  สามสิบราย  แตงต้ังได  ๒  ราย จังหวัดใดที่มีสมาชิก

สามสิบหกรายหรือสี่สิบสองราย แตงต้ังได  ๓  ราย  และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสี่สิบแปดราย  แตงต้ังได ๔ ราย

ตามลําดับ  ซึ่งไดกําหนดไวตาม   พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐ มาตรา ๓๕ ทั้งน้ี มี

หนาที่ในการบริหารงานตามภารกิจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพื่อ

ความมั่นคงความสงบเรียบรอย   และประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม 
 

๒.๒.๓  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

    กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ ม. ๔๕ องคการบริหารสวนจังหวัด มี

อํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปน้ี  

๑) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 

  ๒) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  ๓) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 

     ๔)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่น 

 

หนา ๕ 
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  ๕) แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่น 

  ๖) อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

  ๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๘)   ทํานุบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

 ๙) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการทองถ่ินที่อยูในเขต องคการบริหารสวน

จังหวัดและกิจการน้ันเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวน

จังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง            

             ๑๐) จัดทํากิจกรรมอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  บรรดาอํานาจหนาที่ไดซึ่งเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการ

บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได  ทั้งน้ีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. ๒๕๔๒ บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด มีดังน้ี 

   มาตรา  ๑๗ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง   ดังน้ี                                                                                                                

      ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  ๒) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

  ๔) การแบงสรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

  ๕) การคุมครอง ดูแลและบํารงุรกัษาปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

  ๖) การจัดการศึกษา 

  ๗) การสงเสรมิประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

  ๘) การสงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎรในการพฒันาทองถ่ิน 

  ๙) การสงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

  ๑๐)  การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

  ๑๑)  การกําจัดขยะมลูฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 

  ๑๒)  การจัดการสิง่แวดลอมและมลพิษตาง ๆ 

  ๑๓)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทัง้ทางบกและทางนํ้า 
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  ๑๔)  การสงเสริมการทองเที่ยว     

  ๑๕)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคล

อื่น หรือจากสหการ 

  ๑๖)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 

  ๑๗)  การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

  ๑๘)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของทองถ่ิน 

  ๑๙)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจงัหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

  ๒๐)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ 

  ๒๑)  การขนสงมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 

  ๒๒)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

               ๒๓) จัดใหมรีะบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัดจัดทํากจิกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาที่ของ

องคการบรหิารสวนทองถ่ินอื่นที่อยูในเขต   และกิจการน้ันเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น

รวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

      ๒๔)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 

      ๒๕)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่น 

      ๒๖)  การสังคมสงเคราะห และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี รายชรา และผูดอยโอกาส 

      ๒๗) จัดทํากจิการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ

และหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

      ๒๘)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

๒.๑.๑  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตามการถายโอนภารกิจใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน                    

     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๑๔ มาตราที่ ๒๘๑ – ๒๙๐  

การปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณที่ตองการใหทองถ่ิน  มีอิสระในการปกครองตนเอง  เพื่อการ

คุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย  การบริหารการปกครองการ

บริหารบุคคลการเงินและการคลัง  และการมีอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ   ดังน้ัน 

การที่จะใหเจตนารมณของการปกครองสวนทองถ่ินมีผลในทางปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอํานาจ

เพิ่มข้ึนในทองถ่ินอยางตอเน่ือง รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่

บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  จัดการศึกษาอบรม และการ 
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ฝกอาชีพ  สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การจัดการบริการสาธารณะเพื่อไมใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินละเลยหรือเพิกเฉยตองานดานสังคม  และคุณภาพชีวิตของประชาชน  รัฐธรรมนูญ หมวดที่ ๑๔  ที่วา

ดวย  การปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนพันธะสัญญารับมอบใหแกประชาชน โดยผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒   จึง

เปนกลไกทางกฎหมายที่เกิดข้ึนเพื่อการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ  

กฎหมายฉบับน้ีจึงมีความสําคัญ และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ พระราชบญัญติั

กําหนดแผนฯ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๘ พฤษศจิกายน ๒๕๔๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา 

เลมที่ ๑๑๖ตอนที่ ๑๑  ก วันที่ ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกร รับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   

๑) บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    ตามที่พระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ  กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวน

ตําบล มีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินซึ่ง

ครอบคลุมงานบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน   ๓๑    

ประการ และจะเห็นไดวาการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ ใหความสําคัญทั้งใน

การบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานสังคมควบคูไปกับงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองใหความสําคัญและจัดใหมีข้ึนโดยจะดําเนินการเองหรือจัดใหผูอื่นดําเนินการกส็ามารถ

ทําได ทั้งน้ีเพราะเปาหมายของการพัฒนาทองถ่ิน คือ การพัฒนา “ราย" ใหมีคุณภาพและศักยภาพ ซึ่งสามารถ

จําแนกอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได      

 ๒)  โครงสรางและอัตรากําลงัขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 

     โครงสรางการบริหารองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ แบงออกเปน  

๒ ฝาย ดังน้ี   

 ฝายนิติบญัญัติ  ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดจากทุกอาํเภอ     

และกิ่งอําเภอรวมกันจํานวน ๔๒ ราย ทําหนาที่ในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อทําการออกขอบัญญัติ

งบประมาณ การกําหนดนโยบาย การอนุมัติ การจัดทําแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝายบริหาร

ใหเปนไปตามมติของสภา 

 ฝายบริหาร   มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน 

จังหวัดขอนแกน ผูที่ไดรับการเลือกต้ังเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๕  คือ นายพงษศักด์ิ   ต้ังวานิชกพงษ   เปน

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดรับการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มีสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ต้ังอยูที่ ถนน

หนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย ๔๐๐๐๐ 
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๓) การบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประกอบดวย  สภาองคการบรหิารสวน 

จังหวัดขอนแกนและฝายบรหิาร 

 ฝายบริหาร  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด ๑ ราย   เปนการ 

เลือกต้ังโดยตรงโดยใชเขตจงัหวัดเปนเขตเลือกต้ัง และมีรองนายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดแตงต้ังโดยนายก

องคการบรหิารสวนจังหวัด จํานวน ๓ ราย   

 สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดจํานวน  ๔๒  ราย ประกอบดวย  ประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัด  ๑ ราย รองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด ๒ รายและมีคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รวม ๑๔ คณะไดแก 

            ก.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ    

 ข.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

           ค.  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ                            

            ง.  คณะกรรมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการประชาชน   

            จ.  คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 

            ฉ.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติสภาองคการบรหิาร 

สวนจังหวัดขอนแกน               

            ช.  คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิง่แวดลอม               

            ซ.  คณะกรรมการกีฬา - ทองเที่ยว       

ญ. คณะกรรมการประชาสัมพันธ      

            ฐ.  คณะกรรมการสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน                     

            ฒ.  คณะกรรมการศึกษา - เทคโนโลยี                   

            ณ.  คณะกรรมการโยธา - คมนาคม 

            ด .คณะกรรมการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ิน 

            ต.  คณะกรรมการพัฒนารายไดขององคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน 
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โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ฝายบริหาร ฝายสภา  อบจ. 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

 
รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ

และ

ทรัพยสิน 

สํานัก

การศึกษา 

ศาสนาฯ

สํานัก
การ
ชาง 

กอง

คลัง 

กองแผนและ

งบประมาณ 

กองกิจการ

สภา 
สํานัก
ปลัด 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

กอง

กิจการ

ขนสง 

กองการ

เจาหนาที่ 
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                                  ตารางแสดงอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑ เมษายน  ๒๕๕๘                 ที่มา: กองการเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

๔)  การติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลงานตามโครงการ 

กําหนดดังน้ี 

  ขอ ๒๘   ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

                  (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินทีส่ภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามราย 

 

 

ที่ สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ผูเช่ียวชาญ 

พนักงาน

จางตาม

ภารกิจ 

พนักงาน

จางทั่วไป 

1 สํานักปลัดองคการบรหิารสวน

จังหวัดขอนแกน 

๒๘ ๖ - ๑๙ ๑๙ 

2 กองกจิการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน 

๗ ๑ - ๔ - 

3 กองแผนและงบประมาณ ๒๐ - - ๖ - 

4 กองคลงั ๒๗ - - ๘ - 

5 สํานักการชาง ๖๑ ๑๗ - ๒๔ ๒ 

6 สํานักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๒๐ - ๑ ๑๐๔ ๒๐ 

7 กองกจิการขนสง ๑๐ ๑ - ๓๒ ๘ 

8 กองพสัดุและทรัพยสิน ๗ - - ๒ - 

9 หนวยตรวจสอบภายใน ๓ - - ๑ - 

10 กองการเจาหนาที ่ ๑๖  ๑ ๔ - 

11 โรงเรียนในสังกัด ๑๙ แหง ๕๓๗ ๒๗ - ๑๙ - 

รวม ๗๔๖ ๒๕ ๒ ๒๐๔ ๔๙ 

หนา ๑๑ 
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           (๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินทีป่ระชาคมคัดเลือกจาํนวนสองราย 

 (๓)  ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของทีผู่บรหิารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองราย 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกจํานวนสองราย 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองราย 

โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหน่ึงรายทําหนาทีป่ระธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงรายทํา

หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ  ๒๘  ใหผูมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  ๒  ปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 

 ขอ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาหนาที่  ดังน้ี 

(๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)   ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

               (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการประเมินผลแผนพฒันาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครัง้  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งน้ีให

เปดโอกาสโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

               (๔)  แตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่สมควร 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู 

 การเรียนรู เปนแนวคิดที่กวางขวาง อาจมหีลายความหมายซึ่งข้ึนกับแนวคิดหลักของทฤษฎีการเรียนรูที่

เปนพื้นฐาน  ซึ่งมีผูใหนิยามไวอยางกวางขวาง  ดังตอไปน้ี 

 แนวคิดท่ี ๑ การเรียนรูตามแนวทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม 

                “การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลอันเน่ืองมาจากประสบการณที่เรา

มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรอืจากการฝกหัด"  

                  "การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรพฤติกรรมที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม" (Driscoll, 1994) 

                 "การเรียนรูเกิดข้ึนเมือ่ประสบการณที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร เกี่ยวกบัความรู

กับพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง" 

          แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดังกลาวเริม่ต้ังแตเริ่มตนศตวรรษที ่ ๒๐ และทําการศึกษากับสัตว

นองทดลอง บทบาทของผูเรียนจะเปนการรบัทัง้รางวัลและการลงโทษ ในขณะที่ครูเปนผูบริหารจัดการรางวัลและ

การลงโทษ ไดแก การฝกหัด และฝกปฏิบัติ บทบาทของนักออกแบบการสอน หรือครผููสอน จะเปนการสราง

สิ่งแวดลอมที่ใหผูเรียนตองลงมือทําซ้ําๆ จะเปนการช้ีนําใหมีการตอบสนองที่งายๆ ซึ่งติดตามดวยการใหผล

ยอนกลบัทันท ี
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          แนวคิดท่ี  2 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีกลุมพุทธปิญญานิยม 

                        "การเรียนรู หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน ทั้งทางดานปริมาณและดาน

คุณภาพ คือนอกจากผูเรียนจะมสีิ่งทีเ่รียนรูเพิ่มข้ึนแลว ยังสามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิง่ทีเ่รียนรูเหลาน้ันให

เปนระเบียบ เพื่อใหสามารถเรียกกลบัมาใชไดตามที่ตองการ"(Mayer,2002) 

                       "การ เรียนรู (Learning)วา เปนการไดมา (Acquisition) หรือ การจัดระเบียบหรือหมวดหมู

ใหม (Reorganization) ของโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structures) โดยผานกระบวนการประมวลผลของขอมูล

และการเกบ็รักษาขอมูล" (Good and Brophy,1990,PP,187) 

                          "การเรียนรู (Learning)วา เปนการไดมา (Acquisition) ซึ่งความรู ซึ่งมาจากพื้นฐาน  ที่วา การ

เรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดนําขอมลูขาวสารใหมไปไวในความจํา ระยะยาว"(Mayer,2002) 

                        "การเรียนรู (Learning) เปน ระดับของการถายโยงความรูและทักษะเดิม หรือสิง่ทีเ่รียนรู

มาแลวไปสูบรบิทและปญหาใหม " 

แนวคิดท่ี 3 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส 

              "การเรียนรู (Learning) วา เปน การสรางความรู (Knowledge construction)ซึ่งมาจาก

พื้นฐานที่วาการเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดสรางสิง่ที ่แทนความรูในความจําในระยะทํางาน (Working 

memory) อยางต่ืนตัว                                                                

จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตามพื้นฐานทางทฤษฎีการเรยีนรูตางๆทั้ง ๓ แนวคิด

ดังกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา งานทีส่ําคัญของครูก็คือชวยนักเรียนแตละรายใหเกิดการเรียนรู โดยมีครูทํา

หนาท่ีจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองกบัการจัดการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการจัดสิง่แวดลอมทางการเรียนรูทีเ่นน    

 การพัฒนากระบวนการคิดอยางอิสระ  

 สรางความรูไดดวยตนเอง  

 เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเองโดยใชวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เพือ่นําไปสู คุณลักษณะที่พึง 

ประสงคของสังคมไทย คือสามารถคิดแบบองครวม เรียนรูรวมกันและทํางานเปนทมีเพือ่ประโยชนของสังคมไทย 

โดยมีเปาหมายใหรายไทยมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรค 

เมื่อกระบวนทัศน (Paradigm) เก่ียวกับ การสอน เปลี่ยนมาเปนการเรียนรู มาสูการ 

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังน้ัน เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจน สื่อการสอนจําเปนตองปรับกระบวน

ทัศนเพื่อใหสอดคลองกบัความเปลี่ยนแปลงดังกลาว จากเดิมท่ีเปน สื่อการสอน มาเปน สื่อการเรียนรู และ 
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นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู เพือ่ทีจ่ะนํามาใชในการเรียนรูทีส่อดคลองกบั การจัดการเรียนรูทีผู่เรยีนเปนศูนยกลางที่

ไมไดมุงเพียงเพื่อใหผูเรียนสามารถจดจําสิง่ที่เรียนรูไดเทาน้ัน  แตยังมุงพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของ 

สังคมไทย ไดแก ความสามารถคิดแบบองครวม เรียนรูรวมกันและทํางานเปนทมี ตลอดจนความสามารถในการ

แสวงหาความรู และสรางความรูดวยตนเอง เพื่อทําใหเปนสังคมทีม่ีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อที่

สามารถแขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรคในสงัคม 

 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 

 การปฏิรปู หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไขใหดีข้ึน หรือหมายถึงการปรับปรงุแกไขขอปฏิบัติที่

บกพรองผิดพลาดที่ผานมากฎหรอืระเบียบหรือขอบังคับที่ปฏิบัติมานอกจากจะไมเกิดประโยชนแลวยังกอใหเกิด

โทษและความเสียหายแกสวนรวมการแกไขดังกลาวเปนการแกไขทั้งระบบ ใชการกระทําภาคปฏิบัติอยางเปนระบบ

และเปนข้ันตอนผานความเห็นชอบรวมกันหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมที่ดีกวา 

และเปนที่ยอมรบัไดในสังคมโดยรวม 

 การปฏิรปูการศึกษา  คือ การปรบัเปลี่ยนพฒันาเพือ่ใหการศึกษาสามารถสรางรายดีใหกับสังคมและเปน

พลังในการพฒันาประเทศใหสามารถแขงขันกบันานาอารยประเทศบนพื้นที่ฐานของวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 บทบาทการเรียน การสอน E-Learning ในประเทศไทย 

            สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) ไดมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง     

เกิดข้ึนตามลําดับ ขณะน้ีก็จะมีวิถี ของการพัฒนาการเปลี่ยน แปลงไปอยางรวดเร็วและซบั ซอนมากกวายุคใดๆ 

ที่ผานมา ซึง่ทั้งน้ีตองระดม สมอง สรรพกําลงัทั้งมวลเพือ่ที่จะใหเกิดการพฒันาประเทศ เพื่อการเตรียมความ

พรอมสําหรับการแขงขันในเวทีโลก ประเทศไทยไดเตรียมความพรอมเขาสูศตวรรษที ่21 แลว โดยมีการปรับเปลี่ยน 

เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศที่มผีลตอภาคธุรกิจการศึกษา สังคม ซึ่งเนนการใหความสะดวกในดาน

การบริหารจัดการ และใหเกิด ความคลองตัวตอ การดําเนินงานไปในทิศทางที่สอดคลองกัน  จงึไดวางนโยบาย e-

Thailand ข้ึน เพือ่เปดประตูสูการพฒันาประเทศ ทั้งน้ีไดเนนนโยบายหลกัทางดาน สังคมเพื่อลดชองวางทางสังคม 

เปดเสรีทางการคาอิเล็กทรอนิกส นโยบายระหวาง ประเทศ ผลัก ดันโครงสราง   พื้นฐานสารสนเทศ หน่ึงใน

นโยบายของ e-Thailand คือการสงเสริมพัฒนาสังคม สิ่งที่ควรจะคํานึงถึง ก็คือ e-Education เปนการให 

การศึกษาแกมนุษยใหมีความรูความสามารถในดาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับใชในทุกสวนงานในวงการ

ไอทีซึ่งม ีการนํา หลกัการ ๒ ประเภทใหญๆ  ดังน้ี คือ                           

 E-MIS ดานการบรหิารงาน เปนการนําไปใช ดานการบริหารงานและการจัดการ ศึกษา เนนดานการจัด 

พิมพ เอกสาร ทําฐานขอมลู การประมวลผล เพื่อจัดทําสารสนเทศทางการศึกษาสําหรบัการประกอบ   การตัดสินใจ

ของผูบรหิารในทกุระดับ   
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 E - Learning เปนการนําไอทีไปใชในดานการสงเสริมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนในหลากหลาย   

รูปแบบ เชน การนํามลัติมีเดียมาใชเปนสื่อการสอนของคร ู / อาจารยให นักเรียนเรียนรูคนควาดวยตนเอง ดวย

การเรยีนผานเครอืขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตการเรียนทางไกลผานดาวเทยีม การนําไอที   มาใชเพื่อการ เรียน

การสอนของ e-Learning ในยุคปจจบุัน เปนการใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทั้งทีเ่ปน เครื่องเดียวเรียกวา stand-

alone หรือการเรียก ผานเครือขายเช่ือมโยงสู อินเตอรเน็ต เพื่อการ คนควาหาขอมูลแลกเปลี่ยนความรูบน

เครือขายซึง่ทีผ่านมาเรา ใชสื่อการเรียนการสอนในรปูแบบของสื่อประสม (Multimedia) ใชในการนําเสนอลงบน

แผนซีดี - รอมโดยใช Authoring Tool ทั้ง ภาพและเสียงเพื่อเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ใหกับผูเรียน ซึ่ง

สื่อเหลาน้ีมีแนวโนมทีจ่ะไดรบัความสนใจสูงข้ึนเรื่อยๆ แตปญหาที่ประสบก็คือเน้ือหาที่มีอยูไมตรงตามหลักสูตร

การศึกษานอกจากน้ียังมีการละเมิดลิขสิทธ์ิทําใหผูผลิต ไมสามารถพฒันาสือ่ไดอยางมีคุณภาพ ในระยะแรกๆเรา

ไดมีการใชสื่อในหลายประเภทเพือ่การติดตอรบั-สงขอมลูทางดานการศึกษาทีเ่รยีกวา การเรียนทางไกล ซึง่

แบงเปน ๓ ประเภท คือ    

๑) การเรียนการสอนทางไปรษณีย ถือวาเปนยุคแรกเริม่ของการเรียนการสอนทางไกล มกีารบั-สง

บทเรียนผานทางไปรษณียซึ่งจะตองใชระยะเวลามากในการติดตอกันแตละครัง้จงึเปนอุปสรรคอยางมากในการ

เรียนรูเพราะเอกสารอาจสญูหาย ระหวางทางได       

๒) การเรียนการสอนผานทางวิทยุกระจายเสียงเรามีวิทยุกระจายเสียงเพือ่การ ศึกษา เปนเครื่องมือ    

ที่เช่ือมตอไปยังภูมิภาคทั้งที่เปนของกระทรวงวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย   และสถาบันการศึกษาหลายแหง 
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              ๓)  การเรียนการสอนผานทางโทรทศันและเครือขายดาวเทียมของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรม

สามัญศึกษาที่รวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไทยคม สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ ที่

กลาวมาทัง้หมดน้ีเปน วิธีการของการเรียนการสอนทีเ่ราเคยใชกันมา จนถึงปจจบุันก็ยังมีการใชอยู แตดวยปจจบุัน

ไอทีเขามามบีทบาทอยางมาก เราสามารถติดตอกบัไลน (Line) ทั้งโลก สามารถเขาไปคนหาขอมูลไดเพียงปลาย

น้ิวสัมผสับนเครือขายอินเตอรเน็ต เปนขุมความรูอันมหาศาลดวยวิทยาการเพื่อใชในการพฒันาองคความรู อัน

เปนแหลงทรัพยากรที่เปยมดวยคุณคามากมาย ดังน้ันการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรปูแบบ e-Learning 

จึงเกิดข้ึน อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติยังสนับสนุนการเรียนการสอนแบบน้ีอีกดวย  e-Learning 

เปนการเรียนการสอนผานทางคอมพิวเตอรและเครอืขาย อินเตอรเน็ตการ ศึกษาที่ นิยมกันมากในขณะน้ีคือ 

Web Base Learning การเรียนแบบน้ี ผูเรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได เวลาใดก็ไดไมมีขอจํากัดรปูแบบการเรียน

การสอน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Education) เปนการเรียนการสอนที่ประยุกตเทคโนโลยีหลายๆ

อยาง เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การประชุมทางไกลชนิดภาพและเสียงรวมถึงเอกสารตางๆเพื่อเขาถึง

ผูเรียนที่อยูหางไกลแบบมหาวิทยาลัยออนไลน เรียกวา Online University หรือ Virtual University* เปน

ระบบการเรียนการสอนที่อยูบนเครือ ขายในรูปเว็บเพจ มีการสรางกระดาน ถาม-ตอบอิเล็กทรอนิกส (Web Board) 

การเรียนการสอนผานทางอินเทอรเน็ตและเว็บเพจ (Online Learning, Internet Web Base Education) เปนการ

นําเสนอเน้ือหาและการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนโดยเนนสื่อประสมหลายๆอยางเขาดวยกัน มีการ

สรางสภาวะแวดลอมที่ประสานงานกันใหผูเรียนและผูสอนเขาถึงฐานขอมูลหลายชนิดได โดยผูเรียนตองควบคุม

จังหวะการเรียนรูดวยตนเองใหเปน และเลอืกเวลาสถานที่ในการเรยีนรูโครงขาย การเรยีนการสอนแบบอะ

ซิงโครนัส (Asynchronous Learning Network: ALN) เปนการเรียนการสอนที่ตองมกีารติดตามผล ระหวาง

ผูเรียนกับผูสอน โดยใชการทดสอบบทเรียนเปนตัวโตตอบ เครื่องมอืชวยเหลือการเรียนการสอนแบบ e-

Learning เทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจะชวยใหการเรียนการสอนแบบ e-Learning 

ไดประสทิธิภาพมากทีสุ่ด เราสามารถนําซอฟแวรที่เกี่ยวของกับการเขียนเว็บเพจ  การสงอเีมล การใช Search 

Engine Newsgroup การใช http, ftp หรือ โปรแกรมทางดาน Authoring Tool เชน FrontPage, 

Macromedia Dreamweaver เปนตน การสราง Web Board ไวถาม - ตอบ สิ่งที่ควรคํานึงถึงการเรียนการสอน

แบบ e-Learning ในบานเราก็คือ ไลน (Line)  องคประกอบที่สําคัญทีจ่ะทําใหรูปแบบพัฒนาไปในทิศทางใด จาก

กรณีศึกษาโรงเรียนจิตรลดา ผูชวยอาจารยใหญฝายประถมศึกษา อาจารยมีนา รอดคลาย บอกวา ระยะแรกๆ

ตองใหความรูทางเทคโนโลยีแกบุคลากร โดยเฉพาะผูบรหิาร ตองใหทานเห็นความสําคัญและเขาใจในเทคโนโลยี

วาไมไดยาก อํานวยความสะดวกสบายใหเราอยางไร เปนตน อันดับตอมาก็คือ ผูพัฒนาหลกัสูตรและเน้ือหาวิชา 

ผูพัฒนาระบบ ผูชวยสอนและที่ปรึกษาทางการเรียน ประโยชนที่ไดรับ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดย

ใชสื่ออุปกรณและคลังความรูที่มีอยูบนอินเตอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เกิด

เครือขายความรูที่สามารถแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมซึง่กันและกัน บนอินเตอรเน็ต ขอมูลจะมีการปรับปรงุ 
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ใหทันสมัยอยูเสมอสะดวกและรวดเร็ว ผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถสืบคนวิชาความรูไดดวยตนเองโดยมีการให

คําปรึกษาและช้ีแนะโดยครู/อาจารย ลดชองวางระหวางการศึกษาในเมืองและชนบท สรางความเทาเทียมกันและ

กระจายโอกาสทางการศึกษาให เด็กชนบทไดรูเทาทัน เพื่อสนับสนุนนโยบายและการพฒันาระบบเทคโนโลยี

การศึกษาและเครือขายสารสนเทศเพื่อความสอดคลอง และสนับสนุนการปฏิรปูการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การ ศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ศูนยสนเทศและการเรียนรู 

ศูนยสนเทศและการเรียนรูมหีนาที่ใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร  

และรายวิชาตางๆ ทีส่อนในมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยใหไดผลตรงตามความตองการ

ของตลาด ซึ่งจะใชหองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอรในการฝกหัดใหนักศึกษามปีระสบการณเพิ่มมากข้ึน  

 

 

ประโยชนของ e-Learning 

        ๑)  ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเน้ือหา และ สะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผานระบบ e-Learning 

น้ันงายตอการแกไขเน้ือหา และกระทําไดตลอดเวลา เพราะสามารถกระทําไดตามใจของผูสอน เน่ืองจากระบบ

การผลิตจะใช คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก นอกจากน้ีผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากัดเวลา และสถานที ่

เขาถึงไดงาย  

         ๒)  ผูเรยีน และผูสอนสามารถเขาถึง e-learning ไดงายโดยมากจะใช web browser ของคายใดก็ได (แต

ทั้งน้ีตองข้ึนอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช web browser แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอน

น้ันๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใดก็ได และในปจจบุันน้ี การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต

กระทําไดงายข้ึนมาก  และยังมีคาเช่ือมตออินเตอรเน็ตทีม่ีราคาตํ่าลงมากวาแตกอนอกีดวยปรับปรงุ ขอมลูใหทันสมยั  

กระทําไดงาย เน่ืองจากผูสอนหรือผูสรางสรรคงาน e-Learning จะสามารถเขาถึง server ไดจากที่ใดก็ได การ

แกไขขอมูล และการปรับปรงุขอมลู จึงทําไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว 
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๓) ประหยัดเวลา และคาเดินทาง   ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได โดย 

ไมจําเปนตองไปโรงเรียน หรือที่ทํางาน รวมทั้งไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องประจําก็ได ซึ่งเปนการ

ประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการฝกอบรมดวยระบบ e-Learning น้ี จะสามารถประหยัด  เวลาถึง 

๕๐% ของเวลาที่ใชครสูอน หรืออบรม  

 

๒.๔ รูปแบบการเรียนการสอน (Learning methods)    

  รูปแบบการเรียนการสอน (Learning methods) หมายถึง รูปแบบหรือชนิดของการปฏิสัมพันธ          

( Interaction) แบงออกเปน ๒ ลักษณะหลกัๆคือ  

  ๑) รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะซงิโครนัส (Synchronous Learning methods) หมายถึง

การนําเสนอองคความรู รวมถึงปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน เกิดข้ึน 

ณ เวลาพรอมกัน หรือเกิดข้ึน ณ เวลาจริง ลกัษณะการนําเสนอที่อยูในรปูแบบน้ีไดแก การใชระบบ Video 

Conference หรือระบบ Online Chat ไมวาจะเปนชนิดเสียงหรือตัวอักษร การปฏิสมัพันธจะเกิดข้ึน ณ เวลา

เดียวกัน  

 ๒)  การนําเสนอในลักษณะอะซงิโครนัส (Asynchronous Learning methods) การนําเสนอใน

ลักษณะน้ี คูปฏิสัมพันธไมจําเปนตองใชเวลาที่ตรงกัน ตัวอยางการเรียนการสอนไดแก การทีใหนักศึกษาเรียนรู

ผานทางเว็บเพจ การปฏิสัมพันธอาจเกิดข้ึนโดยการใชกระดานสนทนาอเิล็กทรอนิกส (Web board) หรือการใช 

E-mail เปนตน  

     รูปแบบวิธีการเรียนการสอนเดิมเปนการสื่อสารแบบทางเดียว การปฏิสัมพันธผานทางโทรศัพท  

โทรสารและไปรษณีย มีการพบปะกับผูสอนเปนครั้งคราว สาํหรับสื่อที่ใชคือสื่อสิ่งพมิพ  วิทยุ  โทรทัศน  เทปคาส

เซท แถบวีดีทัศน เปนตน ปจจุบันมีการพัฒนาสื่อชวยสอนตางๆ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การสนทนา 

กระดานขาวสารโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรมโีปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ

ที่ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อบรรจสุิ่งที่ตองการถายทอด เชน แผนบันทึกขอมลู ซีดีรอมและ Internet โดยที่การพัฒนามี

ความตอเน่ืองตลอดเวลาในอนาคตระบบการศึกษาจะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ   เขามาชวยในการเรียนการสอน 

เปนประโยชนตอภาวะสงัคมปจจบุันมากข้ึนและเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนทีม่ีขอจํากัดตางๆ ยกตัวอยางระบบที่

ถูกพัฒนาข้ึนมาและมีแนวโนมในอนาคตจะถูกนํามาใชในวงการศึกษามากข้ึนคือมรีะบบการประชุมทางเสียง การ

สัมมนา และการประชุมวีดีทัศนสําหรับช้ันเรียนขนาดใหญผานดาวเทียม เคเบลิ และเทคโนโลยีโทรศัพท เปนตน  

  การพัฒนาระบบการศึกษา 

  การศึกษาไทยในปจจบุันยังคงมุงเนนการผลิตรายใหรับใชสังคมเทาน้ัน เน่ืองจากหลกัสูตรทีจ่ัดทํา

ออกมาไมไดสอดคลองกับวิถีชีวิตของรายในชนบท ทําใหรายเหลาน้ันกาวจากสังคมชนบทไปต้ังหลักแหลงใน

สังคมเมืองแทนทีจ่ะกลับ ไปพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

 

หนา ๑๘ 



 
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารจังหวัดขอนแกน 

 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 ตลอดระยะเวลากวาหน่ึงทศวรรษที่มีการจัดระบบการศึกษาไทยการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาถา

เปลี่ยนแปลงโดยยึดถือแต โรงเรียน ครู นักเรียน และเน้ือหาวิชาเปนหลกัโดยไมไดใหความสําคัญกับสภาพ   

แวดลอมอื่นอยางเทาเทียม เปนเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบทีห่นีไมพนการพายเรือในอาง  ซึ่งไมตางจาก

การศึกษาตอนเริ่มตนที่นําเอาระบบโรงเรียนแบบตะวันตกเขามาเมื่อป พ.ศ ๒๔๔๑ ถาการศึกษาไทยยังเปนเชนน้ี

ผลเสียจะเกิดตอนักเรียน จิตสํานึกความเปนครู และสังคม นักเรียนจะกลายเปนผูที่มีความรู แตปฏิบัติไมได

เน่ืองจากเขาไปไมถึง  ปญหาที่แทจรงิหลกัสตูรยังคงเนนการวัดผลใหนักเรียนจดจําเน้ือหา   เวลาสอบผูเรียนก็ตอง

ทองจํา ตองกวดวิชา ทําใหเสียเวลาสวนน้ีไปมาก จนไมมีโอกาสไดเรียนรูชีวิต และประสบการณนอกหองเรียน 

เพื่อใหการศึกษาไทยมกีารพฒันาใหทันตอโลกแหงเทคโนโลยี การศึกษาไทยควรมีลักษณะสําคัญดังน้ี 

 การศึกษาไทยตองมุงสรางราย สรางงาน สรางชาติ เปนการศึกษาแบบองครวม  บูรณาการ 

เช่ือมโยงกับเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมอืง 

 การศึกษาไทยตองเนนผลตอผูเรียนทั้งในระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอนโดยกําหนด       

นโยบายการศึกษาที่คํานึงถึงประโยชนของผูเรยีนเปนสําคัญเปดโอกาส ใหผูเรียน เรียนรูตามวิธีที่ถนัดและสนใจ เรียน

อยางสนุก เลนใหไดความรู มีความสุขกับการเรียน ครสูอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะหทําให เกิดความเช่ือมั่นในตนเองและมีความสุขกับการเรียน 

 การศึกษาไทยตองมุงยกระดับงานใหเปนแรงงานคุณภาพ (knowledge workers) ที่เขมแข็งและแข็งขัน      

มีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองทองถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐานในการศึกษา 

จัดรูปแบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการสงเสริมรากฐานและพัฒนาวิชาชีพครู บุคคลากรทางการ

ศึกษา ระดมทรพัยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการศึกษาและการมสีวนรวม   ของบุคคลในครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน และสถาบันสังคมอื่นๆ 

 การศึกษาไทยควรมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาบูรณาการในการเรียนการสอนทําใหเด็กเกิด 

ความสนใจในการเรียนรู และทันตอยุคสมัยมากข้ึน 
 

เหตุผลและความจําเปนตองปฏิรูปการศึกษา 

 คุณภาพการศึกษาตกตํ่าไมทันโลก แขงขันไมได, กลาวคือ ความสามารถในการแขงขันสูประเทศ    

เพื่อนบานไมได (ประเทศไทยอยูอันดับที่ ๓๓ จาก ๔๗ ประเทศ), คุณภาพผูเรียนไทยเปนที่พอใจ มีสมัฤทธ์ิผลตํ่า

ในทุกวิชา เชน สังคมศึกษา (รอยละ ๕๕) ภาษาไทย (รอยละ ๔๗) ภาษาอังกฤษ (รอยละ ๓๔) และคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร(รอยละ ๓๐) ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตํ่า คิดไมเปน ทําไมได แกปญหาไมได ไมรกัการเรียนรู 

เปนแรงงานทีม่ีคุณภาพตํ่า การเรียนการสอนไมไดเนนความสามารถสากลเทาที่ควร, ขาดการอบรมบมนิสัย ไมได 

 

 

หนา ๑๙ 

หนา ๒๐ 



 
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารจังหวัดขอนแกน 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปญญาไทยอยางเพียงพอ. ทั้งน้ีเพราะคุณภาพครสูวนใหญไมไดมาตรฐาน และ

หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียน  เนนวิชาและครูเปนตัวต้ังไมไดใหความสําคัญแกผูเรียน 

การเรียนการสอนไมเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เนนการทองจํา แตไมเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการคิดริเริ่ม

สรางสรรค 

 การเขารบัการศึกษาไมกวางขวาง ไมทั่วถึง และไมเปนธรรม, เกิดความเหลื่อมล้ําในโอกาส 

การเขารบัการศึกษา และคุณภาพการศึกษาที่ไดรบั กลาวคือ คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ยเพียง ๗.๑ ป แรงงานอายุ 

๑๓ ปข้ึนไป (๔๘ ลานราย) รอยละ ๖๘.๐๐ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา มีประชาชนอายุ ๑๓ – 

๒๔ ป ซึ่งเปนประชากรในวัยเรยีน ถึง ๗.๑ ลานราย ที่ยังอยูนอกระบบการศึกษา นอกจากน้ียังมปีระชากร  ที่พลาด

โอกาสและดอยโอกาสที่จะเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจํานวนมาก เชน เด็กพิการอายุ ๖ – ๑๗ ป  มีถึงรอยละ 

๘๐.๐๐ พลาดโอกาสเขารับการศึกษา 

 การศึกษาแปลกแยกจากสงัคม ศาสนา และวัฒนธรรม กลาวคือ การศึกษาที่จัดอยูในปจจบุัน   

เปนการศึกษาแบบแยกสวน ไมสอดคลองกบัการดํารงชีวิตในสังคม  อีกทัง้การศึกษาขาดการบรูณาการเช่ือมโยงกบั

ดานศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรมเขาไวในกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม ทําใหผูสําเรจ็การศึกษาออนดอยทาง

คุณภาพ และจริยธรรม และขาดความภูมิใจในศิลปะ และภูมิปญญาไทย ซึ่งเปนอันตรายอยางย่ิงก็การดํารงอยู 

และความมั่นคงสถาพรของชาติไทย 

 การบริหารจัดการศึกษาขาดประสทิธิภาพและประสิทธิผล  กลาวคือ ในปจจุบันมกีารบรหิาร    

รวมศูนยอํานาจสูสวนกลาง มีการจัดองคกรซ้ําซอน สายบังคับบัญชายาว ไมมีเอกภาพดานนโยบาย และ

มาตรฐาน  ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตํ่า ขาดการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม วิชาชีพครูตกตํ่า จึงไมไดราย

ดี รายเกงมาเปนคร ูสังคมขาดศรทัธาและความเช่ือมั่นในวิชาชีพคร ู ขาดการพัฒนานโยบายอยางตอเน่ือง ขาดแคลน

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเขาถึงแหลงเรียนรู และขาดความเช่ือมโยงกบัองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และชุมชน 
 

๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับความเปนเลิศดานการศึกษา 

 จากรายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับสรุป) ไดมีเน้ือหา

บางสวนกลาวถึง  การประเมินผลเพื่อความเปนเลิศ  ตามเกณฑรางวัลคุณภาพของสหรัฐอเมริกา  (Malcolm  

Baldridge  National  Quality  Award : MBNQA)  ซึง่นับเปนหลักการแนวคิดการบรหิารจัดการองคกรตาม

มาตรฐานสากล  แนวหน่ึงที่มปีระเด็นสําคัญในการพิจารณาเกณฑความเปนเลิศ  ๗  ดาน  ซึ่งในการใชแนวคิดน้ี

ตอการพฒันาระบบราชการ ควรจะไดศึกษาทําความเขาใจหากหนวยงานใดจะใชการพัฒนาหนวยงาน สูความ

เปนเลิศ  ไมวาจะเปนหนวยดานการศึกษา หนวยกําลังรบ หนวยสนับสนุนการรบ หรืออื่น ๆ  ซึ่งถาพิจารณาแลว

อาจเปนเรื่องพื้น ๆ สําหรับบางราย  แตอาจเปนเรื่องใหมสําหรบับางราย   
 

          

หนา ๒๐ 



 
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารจังหวัดขอนแกน 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

      

   ความเปนมาของ MBNQA 

 รางวัลคุณภาพแหงชาติมลัคอลมบอลครจิ (Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award :  

MBNQP) เปนรางวัลแหงชาติที่นําแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management :TQM) 

มาใชเพือ่ประเมินองคการตาง ๆ  และมอบรางวัล  ซึง่เปนรางวัลคุณภาพแหงชาติลกัษณะเกีย่วกับรางวัล  เดมมิ่งของ

ประเทศญีปุ่น  โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมรกิาไดตราเปนกฎหมายเมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๘๗ 

เพื่อมอบใหแกองคการที่ประสบความสําเร็จดีย่ิง   ตามเกณฑตาง ๆ ที่ไดกําหนดไวในแตละป (สถาบันเพิ่มผลผลิต

แหงชาติ, ๒๕๑๔ :๑๓) โดยมเีปาหมายเพือ่สงเสริม  ยกระดับความสามารถในการบรหิาร    จดัการอันนําไปสูการ

สรางความพงึพอใจแกลูกคา และเพือ่ผลตอองคการในทีสุ่ด  บทบาททีส่ําคัญของ MBNQA  มีอยู ๓ ประการคือ 

 ๑). ชวยปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ความสามารถและผลการดําเนินการใหเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงจะทําใหเกิดการพฒันาอยางเปนรูปธรรมที่แทจริง 

       ๒). กระตุนใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสูความเปนเลิศระหวาง

องคการตาง ๆ  

       ๓). เปนเครื่องมือทีส่ามารถนํามาใชในการจัดการผลการดําเนินการขององคการ รวมทัง้ใชเปน

แนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู 

 

 หลักการ  แนวคิด และจุดมุงหมาย 

 เกณฑความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา  ไดถูกจัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการและแนวคิดของ

การนําองคการอยางมีวิสัยทัศน ความเปนเลิศทีมุ่งเนนลกูคา การเรียนรูขององคการและพนักงาน การให

ความสาํคัญตอพนักงานและลูกคา ความคลองตัวการมุงเนนอนาคต การจัดการเพือ่นวัตกรรม  การจัดการ   โดยใช

ขอมูลจริง การรบัผิดชอบตอสาธารณะ การมุงเนนทีผ่ลลัพธและการสรางคุณคา และมุมมองในเชิงระบบ หลกัการ

และแนวคิดเหลาน้ี  มาจากความเช่ือและพฤติกรรมของสถานศึกษาทีม่ีการดําเนินงานที่ดีหลายแหง นํามาบูรณา

ภายใตกรอบความคิดที่มุงเนนผลลัพธ  เพื่อสรางเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการใหขอมูลยอนกลบัเกณฑ

ความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา (Education  Performance  Criteria Excellence) ไดถูก

กําหนดข้ึนครั้งแรกในป ค.ศ.๑๙๙๙ เน่ืองจากผูกอต้ังรางวัล MBNQA ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพฒันา

ดานการศึกษา  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชากร และสงผลสําคัญย่ิงตอการพฒันาประเทศ (Baldrige 

National Quality  Program, ๒๐๐๒ อางใน สมนึก  ทองเอี่ยม และคณะ, ๒๕๔๖ : ๑๙ – ๒๐)  ดังน้ันการ

แบงปนความรูเรื่องการจัดการศึกษาทีป่ระสบความสําเร็จยอมมีผลตอการพฒันาสถานศึกษา ตอมาในป ๒๐๐๑ 

และ ๒๐๐๒ ไดมีการปรับปรุงและพฒันาเกณฑเพื่อใหเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงโดยนําแนวคิดเชิงระบบเขามาเปน

แนวทางในการประเมินดวย  สําหรับจุดมุงหมายน้ัน ทางสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา(National  Institute of  Standards and Technology : NIST)  ซึ่งเปนหนวยดําเนินงาน 

 

หนา ๒๒ 

หนา ๒๑ 



 
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารจังหวัดขอนแกน 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

โครงการคุณภาพแหงชาติ  กลาววา เกณฑความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา เปนกรอบทีเ่สริมใหเกิด

การผสานหลักการของระบบคุณภาพกับการนําไปปฏิบัติจรงิในสถานศึกษาไดเปนอยางดี กอใหเกิดการปรบัปรุง 

ทั้งคุณภาพและผลิตภาพทัง้สถานศึกษาและสามารถยกระดับการแขงขันของตนเอง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ ๓  

ประการคือ 

 เพื่อสงมอบคุณคาที่ไดรับการปรบัปรุงอยูเสมอแกผูรับการศึกษา 

 เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพและความสามารถของทั้งสถานศึกษา 

 การเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษาและสวนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา ๒๒ 



 
 

สรุปผลการติดตาม ”โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ)  

 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการประเมิน 
 

  การติดตามและประเมินผลครั้งน้ี  เพื่อทราบความคิดเหน็ตอการดําเนินโครงการ และทราบ

จํานวนนักเรียนที่สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ขารวม  

โครงการ  จํานวน ๖๑ คน และนักเรียนทีเ่ขารวมการอบรม จํานวน ๘๔ คน พรอมทั้งความตองการดานการ

พัฒนาจาก  อบจ. ขอนแกน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางข้ึน  โดยเก็บขอมูลเดือนระหวางเดือน

มิถุนายน – สิงหาคม  ๒๕๕๘  ทําการวิเคราะหขอมลูใชสถิติเชิงพรรณนา  หาคารอยละ คาตํ่าสุด - สงูสุด  

คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะหเน้ือหา มีข้ันตอนตามลําดับ  ดังน้ี 
 

  ๓.๑  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ๓.๒  เครื่องมอืที่ใชในการประเมิน 

  ๓.๓  การเกบ็และรวบรวมขอมูล 

  ๓.๔  การวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๑  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  

 ๓.๑.๑  ประชากรท่ีทําการประเมิน   

(๑) ประชากรทีท่ําการประเมินครั้งน้ี  ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด 

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน  และโรงเรียนสงักัดเขตพื้นทีม่ัธยมศึกษาที่ ๒๕ และเทศบาล ทัง้ ๑๐๓ แหง 

ที่เขารวมอบรมตามโครงการฯ  ประกอบดวย  โรงเรียนนางิว้วิทยาสรรค   พระยืนวิทยาคาร    เมืองพลวิทยาคม  

โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม  พิศาลปุณณวิทยา  แทนศิลาทิพยศึกษา  มัธยมหนองเขียด  โนนหันวิทยาคม  ศรเีสมาวิทยาเสริม  

พูวัดวิทยาคม  ซาํสงูพทิยาคม   ซับสมบรูณพิทยาลยั  เปรมติณสลูานนท  สีชมพูศึกษา  โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ  

โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย  แกนนครวิทยาลัย ๒  ขอนแกนวิทยายน  ขอนแกนวิทยายน ๒ และ ๓  กัลยาณวัตร  

ขามแกนนคร  ฝางวิทยายน  เทศบาลวัดกลาง  ทาพระวิทยายน  เทพศิรินทรขอนแกน   โคกสีพทิยาสรรพ   

ขอนแกนพัฒนศึกษา  นครขอนแกน  ประชารัฐวิทยาเสริม  ขอนแกนวิทยาลัย  สาวะถีพิทยาสรรพ  หนองแซง-

วิทยา  กีฬาจังหวัดขอนแกน  มัญจาศึกษา  โคกโพธ์ิไชยศึกษา  มัธยมโพนเพ็ก  ทาศาลาประชานุสรณ  เหลาใหญ

นาขาวิทยา  คําแคนวิทยาคม  โคกนางามพิทยาสรรพ  ชนบทศึกษา  ประชารัฐพฒันาการ  บานไผศึกษา  บาน-

แฮดศึกษา  กูทองพทิยาลัย  บานไผพิทยาคม   เปอยนอยศึกษา  บานลานวิทยาคม  สันติพัฒนกจิวิทยา บานไผ 

นํ้าพองศึกษา   ศรีกระนวนวิทยาคม   นํ้าพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก   อบุลรัตนพิทยาคม   โนนศิลา-

วิทยาคม  เขาสวนกวางวิทยานุกุล   มวงหวานพัฒนศึกษา บัวใหญพิทยาคม   พังทุยพัฒนศึกษา  ดงมันพิทยาคม    
ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๓ 



 
 

สรุปผลการติดตาม ”โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ)  

 
 

บึงไทรพิทยาคม  ยางคําพิทยาคม  ทุงใหญรัตนศึกษา  ลํานํ้าพอง  บัวแกวพิทยาคม  ดงบังวิทยายน  ภูเวียง-

วิทยาคม  หนองเรือวิทยา   เวียงวงกตวิทยาคม  เวียงนคร  หนองนาคํา  จระเขวิทยายน   มัธยมตลาดใหญวิทยา  

กุดขอนแกนวิทยาคม   หนองเสาวิทยาคาร   ชุมแพศึกษา  จตุรมิตรวิทยาคาร  ขัวเรียงศึกษา   ชุมแพศึกษา   

ชุมแพวิทยาคม  นาจานศึกษา  ซํายางวิทยายน  ผาขามวิทยายน  หนองตาไกศึกษา  ภูผามาน  เทศบาล ๑ 

(สลากกินแบง)   เมืองพลพิทยาคม  โนนขาวิทยา  โสกนกเตนประชาอุปถัมภ  พลพฒันศึกษา  แวงใหญวิทยาคม  

แวงนอยศึกษา  ทานางแนววิทยายน  กานเหลืองวิทยาคม  หนองสองหองวิทยา  เบญจมิตรวิทยา  โนนสะอาด-

วิทยาคาร   อมตวิทยา  ไตรคามวิทยา   พระธาตุขามแกนพิทยาลัย  ยางคําพิทยาคม   ศรีกระนวนวิทยาคม  

อุบลรัตนพิทยาคม  จระเขวิทยายน   เวียงนครวิทยาคม   หนองเสาเหลาวิทยาคาร   ขัวเรียงศึกษา  จตุรมิตร-

วิทยาคาร   

 (๒) รายช่ือนักเรียนที่เขารวมอบรม  ประกอบดวย  โรงเรียนบานไผ บานไผพิทยาคม   มัญจา

ศึกษา  เทพศิรทิร   หนองเรือวิทยา   โนนขา  ชุมแพศึกษา  ทาศาลา  พิศาลปุณณวิทยา   มัธยมตาดใหญ   

ชนบทศึกษา   เวียงวงกต  ซําสูง   เมืองพลพิทยาคม   มัธยมโพนเพก็    โนนหันวิทยายน   ประชารัฐพฒันาการ   

เปรมติณสลูานนท   บานแฮดศึกษา   พระธาตุขามแกนพิทยาลัย   แทนศิลาทิพย   โคกสูงประชาสรรพ   สีชมพู

ศึกษา   ภูเวียงวิทยาคม   พระยืนวิทยาคม   โนนศิลา    อุบลรัตนพิทยาคม  พูวัดพิทยาคม  บานลานวิทยาคม  

ขอนแกนวิทยายน ๒   ประชารัฐวิทยาเสริม  ซับสมบรูณพิทยาลัย  นครขอนแกน   และโรงเรียนหนองตาไกศึกษา  
 

 ๓.๑.๒  กลุมตัวอยางในการประเมินโรงเรียน  จํานวน  ๖๑  แหง   ดังน้ี 
 

           ๑) โรงเรียนสงักัดองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน ๑๒ แหง ไดแก  โรงเรียนพระยืน

วิทยาคาร   โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  โรงเรียนโนนหัน-

วิทยายน  โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  โรงเรียนพูวัดพิทยาคม   โรงเรียนสีชมพูศึกษา   โรงเรียนพระธาตุขาม-

แกนพิทยาลัย   โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ   โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ  และโรงเรียนเปรมติณสลูานนท 

 

๒)  โรงเรียนสงักัดสํานักงานมัธยมศึกษาที่  ๒๕  ขอนแกน และเทศบาล  จํานวน ๔๙ แหง  ไดแก  

โรงเรียนโรงเรียนบานไผ    โรงเรียนบานไผพิทยาคม  โรงเรียนมัญจาศึกษา  โรงเรียนเทพศิรินทร   โรงเรียน

หนองเรือวิทยา  โรงเรียนโนนขา   โรงเรียนชุมแพศึกษา   โรงเรียนทาศาลา     โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ 

โรงเรียนชนบทศึกษา โรงเรียนเวียงวงกต โรงเรียนซําสูง  โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก    โรงเรียนประชารัฐพฒันาการ   

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๔ 



 
 

สรุปผลการติดตาม ”โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 

 
 

โรงเรียนบานแฮดศึกษา    โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม    โรงเรียนโนนศิลา  โรงเรียนอุบลรัตนพทิยาคม   โรงเรียน

บานลานวิทยาคม  โรงเรียนขอนแกนวิทยายน 2  โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม   โรงเรียนนครขอนแกน  

โรงเรียนหนองตาไกศึกษา  โรงเรียนโคกสีพทิยาสรรค  โรงเรียนแวงใหญวิทยาคม  โรงเรียนโคกนางามพทิยาลัย  

โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาลัย  โรงเรียนมวงหวานพัฒนศึกษา โรงเรียนโสกนกเตนประชาอุปถัมภ  โรงเรียนจระเข

วิทยายน  โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม  โรงเรียนภูผามาน  โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม  โรงเรียนโคกโพธ์ิชัยศึกษา  

โรงเรียนจตุรมิตรพทิยาคาร  โรงเรียนบัวใหญพทิยาคม  โรงเรียนกูทองพทิยาลัย  โรงเรียนทานางแนววิทยายน  

โรงเรียนฝางวิทยายน  โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม  โรงเรียนเทศบาล ๑ (สํานักสลากกินแบง)  โรงเรียนแกน

นครวิทยาลัย ๒  โรงเรยีนบัวแกวพิทยาคม  โรงเรียนกานเหลืองวิทยาคม  โรงเรียนขอนแกนพัฒนศึกษา  โรง

เรียนเปอยนอยศึกษา  โรงเรียนหนองสองหองวิทยา  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  โรงเรียนดงมันพิทยาคม  

โรงเรียนลํานํ้าพองศึกษา  โรงเรียนยางคําพิทยาคม  และโรงเรียนกุดขอนแกนวิทยายน 

 

  ๓) นักเรียนที่ใหขอมลู  จํานวน  ๘๔  คน 

๓.๒  เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 
 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน  ประกอบดวย  ๓  สวน  ดังน้ี 

  สวนที่ ๑ แบบสอบถามขอมลูทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  

ตําแหนง ระดับการศึกษา สถานภาพ  ช่ือและสังกัดโรงเรียน และการเขารวมโครงการของบุคลากรทางการศึกษา

และการเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาพรอมทั้งวิธีการเขาศึกษา 

  สวนที่  ๒  แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา   ประกอบดวย 

      ๒.๑  ความคิดเห็นตอโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

 ประกอบดวย  การอบรมเปนประโยชนมากนอยอยางไร   ความพึงพอใจตอโครงการฯ  และการสรางความเสมอ

ภาคทางการศึกษาใหกบัเด็กชนบท  

      ๒.๒  ความคิดเหน็ที่ตองการการพฒันาจากองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน   

ประกอบดวย  การพัฒนาสงัคม(แกไขปญหายาเสพติด วัยรุนมั่วสุม)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหาความ

ยากจน  การสงเสรมิการศึกษา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี  การสงเสริมและพฒันาแหลงทองเที่ยว  การพัฒนา

เสนทางคมนาคมขนสง  การพัฒนาแหลงนํ้าอปุโภค/บริโภค/การเกษตร  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๕ 



 
 

สรุปผลการติดตาม ”โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 

 

สวนที่ ๓  แบบสอบถามนักเรียน  ประกอบดวย 

              ๓.๑  ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ  อายุ  จํานวนครั้งที่เขารวมอบรมตาม 

โครงการฯ ศูนยอําเภอที่อบรม  การเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา  และวิธีที่เขาเรียน 

  ๓.๒   ความคิดเห็นของการเขารบัการอบรมตอการสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ประกอบดวย  หัวขอการชอบการอบรมที่ อบจ.ขอนแกนจัดติวสเพือ่เตรียมสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา  

หัวขอการอบรมครั้งน้ันทําใหทานมีความรูเพิ่มข้ึน  หัวขอผลของการอบรมจาก อบจ.ขอนแกน ทําใหสามารถสอบ

เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาได  หัวขอถาทานไมไดเขารับการอบรมติวสจาก อบจ.ขอนแกนอาจสอบเรียนตอไมได    

หัวขอผลของการเขารบัการอบรม (ติวส) จาก อบจ.ขอนแกนทําใหทานสามารถสอบเรียนตอในคณะที่ทานชอบได  

และ หัวขอถา อบจ.ขอนแกน จัดติวสลกัษณะน้ีอีก ทานเห็นดวยหรือไม ?  

๓.๓  การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  โดยทอดทางไปรษณีย (defy  technique)   ระหวางเดือน

มิถุนายน – สิงหาคม  ๒๕๕๖  โดยบุคลากรของโรงเรียนทีร่ับผิดชอบ จํานวน  ๖๑ คน  และนักเรียนจํานวน ๘๔ คน 
 

๓.๔  การวิเคราะหขอมลู 

  ๓.๔.๑  ขอมูลทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษา  ไดแก เพศ  อายุ  ตําแหนง  ระดับการศึกษา  

สถานภาพ  สังกัดโรงเรียน   การเขารวมโครงการของบคุลากรทางการศึกษา การเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา

และวิธีการเขาเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  ๓.๔.๒  ความคิดเห็นตอโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการของบุคลากร

ทางการศึกษา  ไดแกหัวขอการอบรมเปนประโยชนมากนอยอยางไร ความพึงพอใจตอโครงการฯ และการสราง

ความเสมอภาคทางการศึกษาใหกบัเด็กชนบท   วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใหคา

คะแนน  ดังน้ี  

เห็นดวยมาก  ใหคะแนน  ๓ 

   เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน  ๒ 

   เห็นดวยนอย  ใหคะแนน  ๑ 

  สําหรับเกณฑในการพิจารณาระดับความเห็น  โดยวิเคราะหคาเฉลี่ยเปน  ๓  ระดับ  การแบง

ระดับ  โดยการคํานวณ ดังน้ี 

 (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ันที่ตองการ 

 =  ( ๓ – ๑ ) / ๓   = .๖๖  จัดระดับช้ัน  ดังน้ี 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๖ 



 
 

สรุปผลการติดตาม ”โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 

 
 

คาคะแนนระหวาง  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  คะแนน หมายถึงมีความเห็นทีร่ะดับมาก 

คาคะแนนระหวาง  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึงมีความเห็นทีร่ะดับปานกลาง 

คาคะแนนระหวาง  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  คะแนน หมายถึงมีความเห็นทีร่ะดับนอย 
 

 ๓.๔.๓ ขอมลูทั่วไปของนักเรียน  ไดแก เพศ  อายุ    เพศ  อายุ  จํานวนครั้งที่เขารวมอบรมตาม

โครงการฯ ศูนยที่เขาอบรม  การเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา  และวิธีที่เขาเรียน  วิเคราะหขอมลูโดยใชคารอยละ  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ๓.๔.๔  ความคิดเห็นตอการเขารวมอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการตอการเขา

ศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน  ไดแกหัวขอการชอบการอบรมที่ อบจ.ขอนแกนจัดติวสเพื่อเตรียมสอบเขา

เรียนตอในระดับอุดมศึกษา  หัวขอการอบรมครั้งน้ันทําใหทานมีความรูเพิม่ข้ึน  หัวขอผลของการอบรมจาก อบจ.

ขอนแกนทําใหทานสามารถสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษาได  หัวขอถาทานไมไดเขารับการอบรมติวสจาก 

อบจ.ขอนแกนอาจทําใหทานคิดวาทานอาจสอบเรียนตอไมได  หัวขอผลของการเขารบัการอบรม (ติวส) จาก 

อบจ.ขอนแกนทําใหทานสามารถสอบเรียนตอในคณะทีท่านชอบได และหัวขอถาอบจ.ขอนแกน จัดติวสลักษณะ

น้ีอีก ทานเห็นดวยหรือไม ?  วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใหคาคะแนน  ดังน้ี 
    

เห็นดวยมาก  ใหคะแนน  ๓ 

   เห็นดวยปานกลาง ใหคะแนน  ๒ 

   เห็นดวยนอย  ใหคะแนน  ๑ 

  สําหรับเกณฑในการพิจารณาระดับความเห็น  โดยวิเคราะหคาเฉลี่ยเปน  ๓  ระดับ  การแบง

ระดับ  โดยการคํานวณ ดังน้ี    (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด) / จํานวนช้ันที่ตองการ 

      =  ( ๓ – ๑ ) / ๓   = .๖๖  จัดระดับช้ัน  ดังน้ี 

คาคะแนนระหวาง  ๒.๓๔ – ๓.๐๐  คะแนน หมายถึงมีความเห็นทีร่ะดับมาก 

คาคะแนนระหวาง  ๑.๖๗ – ๒.๓๓  คะแนน หมายถึงมีความเห็นทีร่ะดับปานกลาง 

คาคะแนนระหวาง  ๑.๐๐ – ๑.๖๖  คะแนน หมายถึงมีความเห็นทีร่ะดับนอย 
 

๓.๔.๕   ความตองการการพฒันาจากองคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน  ประกอบดวย   

การพัฒนาสังคม(แกไขปญหายาเสพติด วัยรุนมั่วสมุ)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหาความยากจน  การ

สงเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  การพัฒนาเสนทางคมนาคม-

ขนสง  การพัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค/บริโภค/การเกษตร  และการจัดการทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  แลวจัดเรียงลําดับจากความตองการพัฒนามาก ไป นอย 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๗ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการประเมิน 
 

  การประเมินผลครัง้น้ี เพื่อทราบความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  และทราบจํานวนนักเรียนที่สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

โดยศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ พรอมทั้งความตองการดานการพฒันาจาก

องคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกน จากคุณครูผูเกี่ยวของตอบแบบสอบถามโดยวิธีทอดทางไปรษณีย  จํานวน  

๖๑  คน  และจากนักเรียนทีผ่านการอบรม จํานวน ๘๔ คน  ผลการวิเคราะหขอมลูนําเสนอในรปูตารางประกอบ

คําบรรยาย  โดยแบงออกเปน  ๒  สวน  ดังน้ี 

  ๔.๑ บุคลากรทางการศึกษา 

           ๔.๑.๑  ขอมูลทั่วไป  ไดแก  ลักษณะประชากรและสงัคม 

                           ๔.๑.๒  ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทาง

วิชาการ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  ดังน้ี 

                                          ๔.๑.๒.๑  จํานวนนักเรียนที่เขารวมอบรม   และวิธีการเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

                  ๔.๑.๒.๒ รายช่ือมหาวิทยาลัยทีเ่ขาศึกษาตอทัง้ภาครัฐและเอกชน 

                   ๔.๑.๒.๓  ความคิดเห็นตอโครงการอบรมฯ  ประกอบดวย  หัวขอการอบรมเปน

ประโยชนมากนอยอยางไร  หัวขอความพึงพอใจตอโครงการฯ และหัวขอการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

ใหกับเด็กชนบท    

                  ๔.๑.๒.๔  ความคิดเหน็ที่ตองการการพฒันาจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   

ประกอบดวย  หัวขอการพัฒนาสังคม(แกไขปญหายาเสพติด วัยรุนมั่วสุม)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหา

ความยากจน  การสงเสรมิการศึกษา/ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี  การสงเสริมและพฒันาแหลงทองเที่ยว การพฒันา

เสนทางคมนาคมขนสงการพฒันาแหลงนํ้าอปุโภค/บรโิภค/การเกษตร และหัวขอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     

และสิง่แวดลอม 

  ๔.๒  นักเรียนทีส่มัครใจใหขอมูล 

         ๔.๒.๑  ขอมูลทั่วไป  ไดแก  ลักษณะประชากรและสังคม 

                            ๔.๒.๒  วิธีการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

         ๔.๒.๓  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการอบรมและการสอบเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา 

                     ๔.๓  ขอเสนอแนะ 
 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๘ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

๔.๑  ขอมูลท่ัวไป  

 ๔.๑.๑  ลักษณะประชากรและสงัคมของบุคลากรทางการศึกษา 

  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย ๔.๕ เทา จํานวน  ๕๐  คน (รอยละ  

๘๑.๙๔) และ ๑๑ คน (รอยละ ๑๘.๐๓) อายุกลุมตัวอยางสวนใหญระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๑๙ คน(รอยละ  

๓๑.๑๕)  รองลงมา อายุระหวาง ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๑๘  คน (รอยละ ๒๙.๕๑)  และอายุไมเกิน ๕๑ ปข้ึนไป 

จํานวน ๑๗ คน (รอยละ ๒๗.๘๗)  นอยที่สุดไมเกิน  ๒๐ ป จํานวน ๗ คน (รอยละ ๑๑.๔๘)  อายุตํ่าสุด  ๒๔  ป 

, สูงสุด ๕๘ ป  และอายุเฉลี่ย ๔๓ ป 

  กลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับปรญิญาโทเปนสวนใหญ จาํนวน ๓๓ คน(รอยละ ๔๕.๑๐) 

ปริญญาตรี  จํานวน  ๒๗  คน (รอยละ ๔๔.๒๖) และปรญิญาเอก (๑ คน)  

สถานภาพ สวนใหญสมรส (คู) จํานวน  ๓๔ คน (รอยละ ๕๕.๗๔) รองลงมาเปนโสด จํานวน  

๒๑ คน (รอยละ ๓๔.๔๓) หมายและหยาราง เทากัน จํานวน ๓ คน (รอยละ ๔.๙๒)  

 นอกจากน้ี พบวา สวนใหญดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ  จํานวน  ๓๕ คน (รอยละ  

๕๗.๓๘) รองลงมาเปนครูปฏิบัติการ จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑๙.๖๗) นอกน้ันตํ่ากวา ๑๐ คน คือ ครูชํานาญ

การ (๖ คน) ครูผูชวย (๔ คน) ครูชวยสอน ผ๑ คน) และอื่นๆ ๓ คน  

และสวนใหญเปนบุคลากรทางการศึกษาทีส่ังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมที่ ๒๕ (สพม.  

๒๕) และ เทศบาล จํานวน ๔๙ คน (รอยละ ๘๐.๓๓)  และ สังกัด อบจ.ขอนแกน จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑๙.๖๗) 

(ตาราง ๒.๑)   
 

ตาราง ๒.๑  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามลักษณะประชากรและสังคม 
 

ลักษณะประชากรและสังคม จํานวน (๖๑ คน) รอยละ 

เพศ     

  ชาย ๑๑ ๑๘.๐๓ 

  หญิง ๕๐ ๘๑.๙๔ 

อายุ     

  ไมเกิน  ๓๐  ป ๗ ๑๑.๔๘ 

  ๓๑ – ๔๐ ป ๑๘ ๒๙.๕๑ 

  ๔๑ – ๕๐ ป ๑๙ ๓๑.๑๕ 

  ๕๑ ปข้ึนไป ๑๗ ๒๗.๘๗ 

           อายุตํ่าสุด  ๒๔   ป , สูงสุด  ๕๘   ป  อายุเฉลี่ย  ๔๓   ป  

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๒๗ 

หนา ๒๘ 

หนา ๒๙ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

                   (ตาราง ๒.๑ ตอ)  
   

ลักษณะประชากรและสังคม จํานวน (๖๑ คน) รอยละ 

การศึกษา    

  ปริญญาตร ี ๒๗ ๔๔.๒๖ 

  ปริญญาโท ๓๓ ๕๔.๑๐ 

  ปริญญาเอก ๑ ๑.๖๔ 

สถานภาพ    

  โสด ๒๑ ๓๔.๔๓ 

  คู ๓๔ ๕๕.๗๔ 

  หมาย ๓ ๔.๙๒ 

  หยาราง ๓ ๔.๙๒ 

ตําแหนง    

  ครูปฏิบัติการ   

  ครูชํานาญการ ๖ ๙.๘๔ 

  ครูชํานาญการพเิศษ ๓๕ ๕๗.๓๘ 

  ครูผูชวย ๔ ๖.๕๖ 

  ครูชวยสอน ๑ ๑.๖๔ 

  อื่นๆ (นักศึกษาฝกสอน , ธุรการ) ๓ ๔.๙๒ 

สังกัด   

  อบจ.ขอนแกน ๑๒ ๑๙.๖๗ 

  นอก อบจ. ขอนแกน 

 

๔๙ ๘๐.๓๓ 

 

 สําหรับการเขารวมรบัการอบรม พบบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการอบรมทัง้ ๗ ศูนย  จํานวน 

๓๖๙ คน โดยพบทั้ง ๕ กลุมสาระการเรียนรูหลัก  ซึ่งสวนใหญเปนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน ๙๐ คน 

(รอยละ ๒๔.๔๐) รองลงมา พบ อัตรารอยละที่ใกลเคียงกนั คือ กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ (รอยละ 

๑๗.๖๒) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ ๑๗.๓๔) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  (รอยละ ๑๗.๐๗)

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา (รอยละ ๑๖.๒๖)  

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๐ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

นอกจากน้ัน ยังพบบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ เชน  ครกูลุมสาระอาชีพ  เชน  ครูโสตทัศนูปกรณ  ครู

โภชนาการ  และครูแนะแนว  จํานวน ๒๗ คน (รอยละ ๗๓๑) (ตาราง ๒.๒) 
 

ตาราง ๒.๒  จํานวนและรอยละของบุคลากรทางการศึกษา  จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
 

ลักษณะประชากรและสังคม จํานวน (  ๓๖๙  คน) รอยละ 
 

การเขารวมโครงการของบุคลากรทางการศึกษา 
  

  . กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ๙๐ ๒๔.๔๐ 

   กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ๖๕ ๑๗.๖๒ 

   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๖๔ ๑๗.๓๔ 

   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ๖๓ ๑๗.๐๗ 

   กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ๖๐ ๑๖.๒๖ 

   ครูกลุมสาระอาชีพ (โสต,โภชนาการ

,ศิลปะ,แนะแนว) 

๒๗ ๗.๓๑ 

 
 

   
 

๔.๑.๒  ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ   

                    ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗   

  ๔.๑.๒.๑  นักเรียนที่เขารวมอบรม   และวิธีการสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

     พบวากลุมตัวอยางนักเรียนทีเ่ขารวมอบรม จํานวน ๓,๐๙๘ คน จากโรงเรียน ๖๑ แหง 

ที่ไดใหขอมูล โดยพบนักเรียนมากถึง จํานวน ๓,๐๐๙ คน (รอยละ ๙๗.๑๓) ที่ไดเขาศึกษาตอในระดับ อุดมศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

              เมื่อพิจารณาการเขาศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐ พบมากถึง จํานวน ๒,๖๑๘ คน 

(รอยละ๘๗.๐๐) สถานศึกษาเอกชนที่ตองใชผลสอบ พบจาํนวน ๒๒๗ คน (รอยละ ๗.๕๕)  และสถานศึกษา

เอกชนที่ไมใชผลสอบ จํานวน ๑๖๔ คน (รอยละ ๕.๔๕)  

              นอกจากน้ีเมื่อแยกนักเรียนทีเ่ขาอบรมและสามารถเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา เปน 

๒ กลุม คือ สังกัด อบจ.ขอนแกน เขาศึกษาได จํานวน ๕๒๓  คน (รอยละ ๑๗.๓๘) และกลุมทีส่ังกัด สนง.เขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ และสงักัดเทศบาล  เขาศึกษาได จํานวน ๒,๔๘๖  คน (รอยละ ๘๒.๖๒) 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๑ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

     สําหรบัการเขาศึกษาตอเมือ่แยกตามลกัษณะสถานศึกษา  พบวา นักเรียนสังกัด อบจ. ขอ

แกนเขาศึกษาตอสถานศึกษาระดับอดุมศึกษาของรฐับาล จํานวน ๔๖๙ คน (รอยละ ๘๙.๖๗)  เอกชนที่ตองใชผลสอบ

(ทัง้วิธีสอบตรงคณะ  ใชผลสอบรวมมหาวิทยาลยั  admission  เปนตน) จาํนวน ๓๖ คน (รอยละ ๖.๘๘) และเอกชน

ที่ไมตองใชผลสอบ (ม.รามคําแหง สุโขทัยธรรมมาธิราช และม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนตน) จํานวน ๑๘ คน 

(รอยละ ๓.๔๕) 
 

   และกลุมนักเรียนสงักัด สนง.เขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ และเทศบาล พบวา 

นักเรียนสามารถเขาศึกษาภาครัฐ  จํานวน ๒,๑๔๙  คน (รอยละ ๘๖.๔๕)  เอกชนที่ตองใชผลสอบ จํานวน ๑๙๑ คน 

(รอยละ ๗.๖๙) และเอกชนที่ไมตองใชผลสอบ  จํานวน ๑๔๖ คน (รอยละ ๕.๘๗)  (ตาราง ๒.๓) 
 

ตาราง ๒.๓ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่สอบเขาระดับอุดมศึกษา จําแนกตามสังกัดโรงเรียน 

 

ขอมูลนักเรียน จํานวน (๓,๐๙๘ คน) รอยละ 
 

การเขารวมอบรมของนักเรียน 
 

 
 

 นักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแกน ๕๖๘ ๑๘.๓๓ 

 นักเรียนสังกัด สนง. เขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ 

๒๕๓๐ ๘๑.๖๗ 

การเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (๓,๐๐๙) (๙๗.๑๓) 

  รัฐบาล ๒,๖๑๘ ๘๗.๐๐ 

  เอกชนที่ตองใชผลสอบ ๒๒๗ ๗.๕๕ 

  เอกชนที่ไมใชผลสอบ                              ๑๖๔ 

(ม.รามคําแหง,สุโขทัยธรรมมาธิราช,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ) 

๕.๔๕ 

 นักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแกน (๕๒๓) (๑๗.๓๘) 

  รัฐบาล ๔๖๙ ๘๙.๖๗ 

  เอกชนที่ตองใชคะแนนสอบ ๓๖ ๖.๘๘ 

  เอกชนที่ไมใชผลสอบ                                ๑๘ 

(ม.รามคําแหง,สุโขทัยธรรมมาธิราช,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ) 

๓.๔๕ 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๒ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

ตาราง ๒.๓ (ตอ) 
 

ขอมูลนักเรียน จํานวน (๒,๔๗๖ คน) รอยละ 

 

การเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา (ตอ) 

  

 นักเรียนสังกัดสนง.เขตพื้นทีก่ารศึกษา  

มัธยมศึกษาเขต ๒๕ และเทศบาล 

(๒,๔๘๖) (๘๒.๖๒) 

  รัฐบาล ๒,๑๔๕ ๘๖.๔๕ 

  เอกชนที่ตองใชคะแนนสอบ ๑๙๑ ๗.๖๙ 

  เอกชนที่ไมใชผลสอบ ๑๔๖ ๕.๘๗ 

 

 

และวิธีการเขาศึกษา  โดยจัดเปน  ๖  กลุม  พบวา เขาศึกษาดวยการสอบแบบโควตา มากที่สุด  

จํานวน ๑,๑๘๘  คน (รอยละ ๔๕.๓๘) รองลงมาคือ วิธี admission จํานวน ๙๗๑ คน (รอยละ ๓๗.๐๙)  วิธีรับตรง

จากคณะ จํานวน ๔๑๒ คน (รอยละ ๑๕.๗๔)  ดวยวิธี กลุมผูมีความสามารถพิเศษ (๒๑ คน)  กลุมความรวมมอืกบั

โรงเรียน (๑๕ คน)  และกลุมสงเสริมอัตลกัษณของคณะ (๑๑ คน)  (ตาราง ๒.๔) 

 

ตาราง ๒.๔ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางที่สอบเขาระดับอุดมศึกษา จําแนกตามวิธีการเขาศึกษา 
  

ขอมูลนักเรียน จํานวน (๒,๔๗๖ คน) รอยละ 

 

วิธีการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

  

  โควตา ๑,๑๘๘ ๔๕.๓๘ 

  admission ๙๗๑ ๓๗.๐๙ 

  รับตรงคณะ ๔๑๒ ๑๕.๗๔ 

  กลุมผูมีความสามารถพเิศษ ๒๑ ๐.๘๐ 

  กลุมความรวมมือกบัโรงเรียน ๑๕ ๐.๕๗ 

  กลุมสงเสริมอัตลักษณของคณะ ๑๑ ๐.๔๒ 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

หนา ๓๓ 

หนา ๓๔ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

๔.๑.๒.๒  รายชื่อมหาวิทยาลยัท่ีเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  

                   ๑).  กลุมมหาวิทยาลัยภาครัฐ  วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา  

              กลุมตัวอยางที่เขาศึกษาระดับอุดมศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒,๖๑๘ คน พบ 

๘ กลุม  ประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือจํานวน ๔๗ คน (รอยละ ๑.๗๙)  กลุมมหาวิทยาลัยภาคกลาง 

จํานวน ๑๖๒ คน (รอยละ ๖๑.๘๗) กลุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑,๕๕๘ คน (รอยละ 

๔๙.๕๑) กลุมมหาวิทยาลัยภาคใต จํานวน ๕ คน (รอยละ ๐.๑๙)   กลุมวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข 

จํานวน ๒๕ คน (รอยละ ๐.๙๕) กลุมสถาบันพลศึกษา จํานวน ๑๐ คน (รอยละ ๐.๓๘) กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวน ๗๘๑ คน (รอยละ ๒๙.๘๓) และกลุมอื่นๆ จํานวน ๓๐ คน (รอยละ ๑.๑๔) พบวา 

   กลุมมหาวิทยาลยัภาคเหนือ พบจํานวน ๕ แหง ประกอบดวยมหาวิทยาลัยแมโจมากทีสุ่ด  

จํานวน ๑๙ คน (รอยละ ๔๐.๔๓) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๒๕.๕๔)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมและมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เทากัน จํานวน ๗ คน (รอยละ ๑๔.๘๙) และ มหาวิทยาลัย

นเรศวร จํานวน ๒ คน (รอยละ ๔.๒๕) 

   กลุมมหาวิทยาลัยภาคกลาง พบจํานวน ๙ แหง โดยพบมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร จํานวน ๗๕ คน (รอยละ ๔๖.๒๙) รองลงมา มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน ๒๕ คน (รอยละ ๑๕.๔๓)

มหาวิทนาลัยศรีนครินทรวิโรจน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารราชกระบัง เทากัน จํานวน 

๑๒ คน (รอยละ ๗.๔๑) มหาวิทยาลัยศิลปกร จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๖.๗๙) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญญบุรี จํานวน ๑๐ คน (รอยละ ๖.๑๗) มหาวิทยาลัยมหดิล ๘ คน (๔๙๔) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ 

คน (รอยละ๓๐๘) และมหวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน ๔ คน (รอยละ ๒๔๖๙) 

  กลุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๘ แหง พบมากทีสุ่ด คือ  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน ๘๐๙ คน(รอยละ ๕๑.๙๒) มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน  ๔๙๐  คน (รอยละ 

๓๑.๔๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแกน จํานวน ๑๗๒ คน (รอยละ ๑๑.๐๔) มหาวิทยาลัยสุรนารี 

จํานวน ๔๕ คน (รอยละ ๒.๘๘) มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี จํานวน ๒๙ คน (รอยละ ๑๙๘) มหาวิทยาลัยมหา

มงกุฎราชวิทยาลัย  จํานวน  ๙  คน (รอยละ ๐.๕๘)  มหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลัยบรุรีัมย เทากัน 

จํานวน ๒ คน (รอยละ ๐.๑๓) 

  กลุมมหาวิทยาลัยภาคใต พบเพียงแหงเดียว คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํานวน  

๕ คน (รอยละ ๑๐๐.๐๐) 

   กลุมวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุข จํานวน ๔ แหงพบมากที่สุดคือ วิทยาลัยพยาบาล

ขอนแกน   จํานวน  ๑๐ คน  (รอยละ ๔๐.๐๐)  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จํานวน ๘ คน (รอยละ ๓๒.๐๐) 

วิทยาลัยพยาบาลเหลาทัพ จํานวน ๕ คน (รอยละ ๒๐.๐๐) และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จํานวน ๒ คน  

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๔ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

 กลุมสถาบันพลศึกษา จํานวน ๔ แหง พบใกลเคียงกัน คือ  สถาบันพลศึกษามหาสารคาม  

และสถาบนัพลศึกษาอุดรธานี  เทากัน จํานวน ๔ คน (รอยละ ๔๐.๐๐)  สถาบันพลศึกษาชัยภูมิ  และ สถาบัน

ศึกษาพลศึกษาศีรษะเกษ เทากัน จํานวน ๑ คน เ (รอยละ ๑๐.๐๐)  

 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๑๗  แหง  พบมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เลย จํานวน ๓๒๙ คน  (รอยละ ๔๒.๑๓)  รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จํานวน ๒๙๗ คน 

(รอยละ ๓๖.๗๔) อุดรธานี  จํานวน ๘๗ คน (รอยละ ๙.๙๘) วลัยลงกรณ (๒๑ คน) นครราชสีมาและสวนสุนันทา 

เทากัน (๑๒ คน) ชัยภูมิ (๑๐ คน) นอกน้ันตํ่ากวา ๑๐ คน คือ กาฬสินธุ  ธนบุรี  บานสมเด็จเจาพระยา  เชียงราย  

เพชรบรูณื  รําไพพรรณี  จันทรเกษม  นครศรีอยุธยา  สวนดุสิต  และ  พระนคร   

 กลุมอื่นๆ จํานวน ๓๐ คน ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ จํานวน  

๒๗  คน (รอยละ ๙๐.๐๐)  และวิทยาลัยนาฏศิลป กาฬสินธุ จํานวน ๓  คน (รอยละ ๑๐.๐๐) (ตาราง ๒.๕) 

 

ตาราง ๒.๕ จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
 

ขอมูลนักเรียน จํานวน (๒,๖๑๘ คน) รอยละ 

 

มหาวิทยาลยัภาครัฐ 

  

กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือ (๔๗) (๑.๗๙) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๗ ๑๔.๘๙ 

  มหาวิทยาลัยแมโจ ๑๙ ๔๐.๔๓ 

  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ๗ ๑๔.๘๙ 

  มหาวิทยาลัยพะเยา ๑๒ ๒๕.๕๔ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒ ๔.๒๕ 

          กลุมมหาวิทยาลยัภาคกลาง (๑๖๒) (๖๑.๘๗) 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน ๑๒ ๗.๔๑ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๗๕ ๔๖.๒๙ 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๕ ๓.๐๘ 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ๘  

  มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕ ๑๕.๔๓ 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๕ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

(ตาราง ๒.๕ ตอ) 
 

ขอมูลนักเรียน จํานวน (๒,๖๑๘คน) รอยละ 
   

          กลุมมหาวิทยาลยัภาคกลาง (ตอ)   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๔ ๒๔.๖๙ 

  มหาวิทยาลัยศิลปกร ๑๑ ๖.๗๙ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

    เจาคุณทหารราชกระบัง 

๑๒ ๗.๔๐ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบรุ ี ๑๐ ๖.๑๗ 

          กลุมมหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (๑,๕๕๘) (๕๙.๕๑) 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน ๔๙๐ ๓๑.๔๕ 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๘๐๙ ๕๑.๙๒ 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๙ ๑.๘๗ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

    ขอนแกน 

๑๗๒ ๑๑.๐๔ 

  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ๙ ๐.๕๘ 

  มหาวิทยาลัยสรุนารี  นครราชสมีา ๔๕ ๒.๘๘ 

  มหาวิทยาลัยนครพนม ๒ ๐.๑๓ 

  มหาวิทยาลัยบุรรีัมย ๒ ๐.๑๓ 

          กลุมมหาวิทยาลัยภาคใต (๕) (๐.๑๙) 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ๕ ๑๐๐.๐๐ 

 กลุมวิทยาลยัพยาบาล /สาธารณสุข (๒๕) (๐.๙๕) 

  วิทยาลัยสาธารณสุขพระปกเกลา ๘ ๓๒.๐๐ 

  วิทยาลัยพยาบาลขอนแกน ๑๐ ๔๐.๐๐ 

  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา ๒ ๘.๐๐ 

  วิทยาลัยพยาบาลเหลาทัพ ๕ ๒๐.๐๐ 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๖ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

(ตาราง ๒.๕ ตอ) 
 

ขอมูลนักเรียน  จํานวน (๒,๖๑๘ คน) รอยละ 

           

          กลุมสถาบันพลศึกษา 

 

(๑๐) 

 

(๐.๓๘) 

  สถาบันพลศึกษามหาสารคาม ๔ ๔๐.๐๐ 

  สถาบันพลศึกษาอุดรธานี ๔ ๔๐.๐๐ 

  สถาบันพลศึกษาชัยภูมิ ๑ ๑๐.๐๐ 

  สถาบันศึกษาศรีษะเกษ ๑ ๑๐.๐๐ 

          กลุมมหาวิทยาลยัราชภัฏ  (๗๘๑) (๒๙.๘๓) 

  เพชรบรูณ ๑ ๐.๑๓ 

  กาฬสินธุ ๖ ๐.๗๖ 

  เชียงราย ๒ ๐.๒๕ 

  ชัยภูมิ ๑๐ ๑.๒๘ 

  รําไพพรรณี ๑ ๐.๑๓ 

  ธนบุร ี ๖ ๐.๗๗ 

  นครราชสีมา ๑๒ ๑.๕๔ 

  บานสมเด็จเจาพระยา ๓ ๐.๓๘ 

  มหาสารคาม ๒๘๗ ๓๖.๗๔ 

  เลย ๓๒๙ ๔๒.๑๓ 

  อุดรธานี ๘๗ ๙.๙๘ 

  จันทรเกษม ๑ ๐.๑๓ 

  นครศรีอยุธยา ๑ ๐.๑๓ 

  วลัยลงกรณ ๒๑ ๒.๖๘ 

  สวนสุนันทา ๑๒ ๑.๕๓ 

  สวนดุสิต ๑ ๐.๑๓ 

  พระนคร ๑ ๐.๑๓ 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๗ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

(ตาราง ๒.๕ ตอ) 
 

ขอมูลนักเรียน  จํานวน (๒,๖๑๘ คน) รอยละ 

         

           กลุมอ่ืนๆ 

 

(๓๐) 

 

(๑.๑๔) 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ ๒๗ ๙๐.๐๐ 

  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ ๓ ๑๐.๐๐ 

 

  

๒).  รายชื่อมหาวิทยาลัยท่ีเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเอกชน  

   สําหรบัการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน พบทั้ง ๒ กลุม คือกลุมที่ใชผลสอบ เชน ผล

สอบตรงของมหาวิทยาลัย  โครงการชางเผือก  ใชผลสอบรวมมหาวิทยาลัย และคะแนนเฉลี่ย จํานวน  ๒๒๗  คน  

และเอกชนที่ไมใชผลสอบ  จํานวน  ๑๖๔  คน 

 กลุมมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใชผลสอบเขาศึกษา พบทั้งหมด จํานวน ๒๐ แหง  ไดแก 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยหอการคา  มหาวิทยาลัย

สยาม  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัย

หัวเฉียว  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คริสเตียน  

มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาลัยนานาชาติเทเรซา – อินติ  สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน  และมหาวิทยาลัยซุนยัสเซน  ประเทศจีน 

 กลุมมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมใชผลสอบ  พบทั้งหมด ๑๖๔  คน ไดแก มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตเอเชีย (ยกเวนคณะพยาบาลศาสตร)  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
 

 

๔.๑.๒.๓  ความคิดเห็นตอโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

               กลุมตัวอยางจํานวน ๖๑ คน ไดแสดงความคิดเห็นในการจัดกจิกรรมพัฒนานักเรียนสูความ

เปนเลิศทางวิชาการฯ เมื่อจัดเปน ๓ ระดับ (มาก ปานกลาง และนอย) พบวา คาเฉลี่ยทัง้ ๓ หัวขอมีคาเฉลี่ยที่

ระดับมาก โดยพบคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ หัวขอโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ ทางวิชาการสราง

ความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับเด็กในชนบทมากนอยเพยีงใด  ( x ) = ๓.๐๐ ,  S.D. = .๘ (ตาราง ๒.๖) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๗ 

หนา ๓๘ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

 

ตาราง ๒.๖  คาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  จําแนกรายขอ 
 

รายการ คาเฉลี่ย ( x ) S.D. แปลผล 

 

๑.  โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ ประจําป  

 ๒๕๕๗ เกิดประโยชนอยางคุมคาระดับใด 

 

๒.๙๗ 

 

.๘ 

 

มาก 

๒. ทานมีความพึงพอใจโครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศ    

    ทางวิชาการอยูในระดับใด 

๒.๙๗ .๘ มาก 

๓. ทานคิดวาโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทาง 

    วิชาการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับเด็กในชนบทมาก   

    นอยเพียงใด 

 

๓.๐๐ .๘ มาก 

 

สําหรับเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง จํานวน ๕๐ โรงเรียน จากจํานวน ๖๑  

แหง ที่เขารับการอบรม  คิดเปนรอยละ ๘๑.๙๖  ดังน้ี 

๑) โครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําป ๒๕๕๗  เกดิประโยชน   

อยางคุมคาอยางไร 

     กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลเปนไปในแนวทางเดียวกันและคลายๆเดิมของปที่ผานมา คือ  

นักเรียนไดรูจักเทคนิคการวิเคราะหการทําขอสอบ การคิดเรว็ การไดรบัความรูที่ลกึเหมาะสําหรบันําไปใชในการ

สอบเขามหาวิทยาลัย  พรอมทัง้เปนการเตรียมความพรอมใหกบัเด็กใหรูเทคนิคการทาํขอสอบหลายรปูแบบ  เปนการ

สรางโอกาสใหนักเรียนไดมีความรูวิชาพื้นฐานเพิม่เติมมากข้ึน พรอมทัง้เปนการเพิ่มความรูทางดานวิชาการ  ทําให

เกิดการเรียนรู มีความสนใจและมีความพรอมในการเตรียมตัวสูโลกกวางทางการศึกษา เปนการสงเสริมทางดาน

วิชาการเพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียน  และยังชวยทบทวนความรูใหแกนักเรียนกอนสอบและเทคนิคการสรุป

ความ การวิเคราะหจากวิทยากรที่ชํานาญทีม่ากประสบการณ ทราบถึงเคล็ดลบัหรือวิธีการตาง ๆ ทีจ่ะเลือกตอบ

ขอสอบไดอยางมีหลักการ  เปนการชวยเหลือนักเรียนในชนบททีบ่านอยูไกลที่ไมมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู  โดย

ไมเสียคาใชจายและยังสามารถชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเทคนิควิธีการในการทําขอสอบ GAT – PAT , O – NET 

และการสอบโควตาของแตละมหาวิทยาลัยไดดีย่ิงข้ึนโดยเฉพาะวิทยากรทีท่ําหนาที่ติวเตอรระดับมืออาชีพ 

เทคนิคการบรรยายทีส่นุกสนาน ชวยทําใหเขาใจหลักการวิธีคิดไดดี           

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๓๙ 

หนา ๓๙ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

  ๒.)  ทานมีความพึงพอใจโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการอยูใน 

ระดับใด 

     กลุมตัวอยางไดใหเหตุผลที่พงึพอใจตอโครงการอบรมพฒันานักเรียนฯ ไมแตกตางจากเหตุผล     

ที่สนับสนุนขอที่ ๑ มากนัก มีเพียงบางหัวขอที่เพิ่มเติม  เชน  เปนการใหโอกาสและกระจายการศึกษาลงสูนักเรียน

โดยตรง  นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูทําใหมีความกระตือรือรนเพิ่มข้ึน  ครูผูสอนไดความรู เขาใจหลักแนวคิด และ

หลักการใหมๆ เพื่อนํามาพฒันาตนเองดวยและพอใจทีผู่บรหิารองคการบรหิารสวนจังหวัดขอนแกนเห็นความสาํคัญ    

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่๖พรอมทัง้เปนการแบงเบาภาระครูในการติวสนักเรียนในการสอบ o – net 

อีกดวย  และยังทาํใหนักเรียนเกิดความกระตือรอืรนและชวยยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวย   นอกจากน้ียังมี

ขอขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือเปนโครงการที่ดีที่ไมตองเสียคาใชจายเพียงแตทางโรงเรียนอยากไดรับโควตาที่มากข้ึน

ในครั้งตอไป 

 ๓) ทานคิดวาโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  สรางความเสมอภาคทาง

การศึกษาใหกบัเด็กในชนบทมากนอยเพียงใด 

กลุมตัวอยางไดใหขอคิดเห็นเรื่องความเสมอภาคเปนไปในทศิทางเชิงบวก  ไดแก  เปนโครงการ 

ที่เปดโอกาสใหนักเรียนในชนบทไดมีโอกาสเขารวมการติวส   เพราะมีการอบรมกระจายไปในพื้นที่ตางๆ  ทําให 

นักเรียนที่ขาดโอกาสในการติวสตามโรงเรียนติวเตอรที่ตองเสยีคาใชจาย ทั้งคาเรียนและคาใชจายในชีวิตประจําวัน  

ลดลง เน่ืองจากสถานที่ติวสสวนใหญอยูในเขตเทศบาลเมืองขอนแกน  ทั้งโครงการน้ีชวยใหนักเรียนไดรบัความรู

เทคนิคและประสบการณในการทําขอสอบเปนการชวยเหลอืนักเรียนในชนบทที่อยูไกลที่ไมมีโอกาสเพิ่มพูนความรู  

เปดโอกาสใหกับนักเรียนในชนบทมีโอกาสไดเขารวมโครงการ  และไดรับความรูไมตางจากนักเรียนในเมอืง  ชวย

กระตุนใหนักเรียนกระตือรอืรน เกิดการแขงขันกับนักเรียนระดับอําเภอหรือโรงเรียนประจําจงัหวัด เปนการเปด

โอกาสใหเด็กตามชนบทไดเตรียมความพรอมโดยติวเตอรทีม่ช่ืีอเสียงเชนเดียวกับเด็กในเมือง มีการกระจายโควตา

ใหแกนักเรียนทุกโรงเรียน นักเรียนตางอําเภอและตําบลรอบนอกไดมีโอกาสเขามาอบรมพฒันาเมื่อมีศูนยติวเตอร    

ที่อําเภอ และยังเปดโอกาสใหนักเรียนที่สนใจอยากติวสกลุมวิชาที่ตนเองยังสนใจซ้ําได  แตตองเสียคาใชฃจายเอง 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๐ 

หนา ๔๐ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

๔.๑.๒.๔ ความคิดเห็นท่ีตองการการพัฒนาจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

    สําหรบัความตองการการพัฒนาจาก อบจ.ขอนแกนในดานตางๆ พบวา กลุมตัวอยาง ตองการ

พัฒนาเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมเปนลําดับแรก  ตามดวยการสงเสรมิและพฒันาแหลง

ทองเที่ยว  การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  การพฒันาแหลงนํ้าอปุโภค/บรโิภค/การเกษตร  การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต/แกไขปญหาความยากจน และการพฒันาสงัคม (แกไขปญหายาเสพติด/วัยรุนมั่วสมุ) (ตาราง ๒.๗) 
  

ตาราง ๒.๗  รอยละความตองการการพฒันาของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามลําดับดานการพฒันา 
                 

ดานการพัฒนา คะแนน(๑,๗๐๔) รอยละ ลําดับ 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓๔๑ ๒๐.๐๑ ๑ 

 การสงเสรมิและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ๓๔๐ ๑๙.๙๖ ๒ 

 การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง ๒๙๖ ๑๗.๓๗ ๓ 

 การพัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค  การเกษตร ๒๕๘ ๑๕.๑๔ ๔ 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหาความยากจน ๑๗๒ ๑๐.๑๐ ๕ 

 การสงเสริมการสงเสรมิการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ๑๖๔ ๙.๖๒ ๖ 

 การพัฒนาสังคม(แกไขปญหายาเสพติด/วัยรุนมั่วสุม) ๑๓๓ ๗.๘๐ ๗ 

    

 

๔.๒  ขอมูลผลการสอบจากนักเรียน 

 ๔.๒.๑  ลักษณะประชากรทางสงัคม  และวิธีการเขาศึกษา  

  จากการสอบถามทางไปรษณียโดยแบบสอบถามนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน ๘๔ คน  พบเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย ๗.๔ เทา (รอยละ ๘๘.๑๐  และ ๑๑.๙๐) ตามลําดับ อยูในชวงอายุ ๑๘ – ๑๙ ป และเขา

อบรมครั้งเดียวมากทีสุ่ด จํานวน ๔๖ คน (รอยละ ๕๔.๗๖) รองลงมา จํานวน ๒ ครั้ง ๓๕ คน (รอยละ ๔๑.๖๗) 

อบรม ๓  ครั้ง (๑ คน) และอบรม ๔ ครั้ง (๒ คน) 

  สําหรับสถานที่อบรม พบทั้ง ๗  ศูนย พบมากทีสุ่ดคือ ศูนยบานไผ จํานวน ๓๗ คน (รอยละ 

๔๔.๐๕) ศูนยภูเวียง จํานวน ๑๓ คน (รอยละ ๑๕.๔๘) ศูนยมัญจาคีรี  จํานวน ๑๐ คน (รอยละ ๑๑.๙๐) ศูนย

โนนหัน จํานวน ๙ คน (รอยละ ๑๐.๗๒) ศูนยศาลาประชาคม จํานวน ๗ คน (รอยละ  ๘.๓๓) ศูนยเมืองพล 

จํานวน ๕ คน (รอยละ ๕.๙๕)  และศูนยนํ้าพอง จํานวน ๓ คน (รอยละ ๓.๕๗) 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๑ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

  การเขาเรียนระดับอุดมศึกษาภาครัฐมากทีสุ่ด จํานวน ๗๑ คน (รอยละ ๘๔.๕๒) และไมไดเขา

ศึกษาตอ (๒ คน) (ตาราง ๒.๘) 

 

ตาราง ๒.๘  จํานวน และรอยละของนักเรียนกลุมตัวอยาง จําแนกตามลกัษณะประชากรและสงัคม
        

ลักษณะประชากรและสังคม จํานวน (๘๔ คน) รอยละ 

 

เพศ 

    

  ชาย ๑๐ ๑๑.๙๐ 

  หญิง ๗๔ ๘๘.๑๐ 

อายุ     

  ๑๘  ป ๓๙ ๔๖.๔๓ 

  ๑๙  ป ๔๕ ๕๓.๕๗ 

การเขาอบรม    

  ๑  ครั้ง ๔๖ ๕๔.๗๖ 

  ๒  ครั้ง ๓๕ ๔๑.๖๗ 

  ๓  ครั้ง ๑ ๑.๑๙ 

  ๔  ครั้ง ๒ ๒.๓๘ 

สถานที่อบรม (ศูนย)   

  ศาลาประชาคม ๗ ๘.๓๓ 

  บานไผ ๓๗ ๔๔.๐๕ 

  เมืองพล ๕ ๕.๙๕ 

  นํ้าพอง ๓ ๓.๕๗ 

  มัญจาคีร ี ๑๐ ๑๑.๙๐ 

  ภูเวียง ๑๓ ๑๕.๔๘ 

  โนนหัน ๙ ๑๐.๗๒ 

 

 

  

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๒ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

ตาราง ๒.๘ (ตอ)  
 

ลักษณะประชากรและสังคม จํานวน (๘๔ คน) รอยละ 

 

การเขาเรียนระดับอุดมศึกษา 

  

  รัฐบาล ๗๑ ๘๔.๕๒ 

  เอกชน ๑๑ ๑๓.๐๙ 

              ใชผลสอบ ๗  

              ไมใชผลสอบ ๔  

  ไมไดเขาศึกษาตอ ๒ ๒.๓๘ 

 

 

นอกจากน้ี พบวา  นักเรียนกลุมตัวอยางสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาโดยวิธีรับตรงของคณะที่

ดําเนินการจัดสอบเอง จํานวน ๓๑ คน (รอยละ ๓๖.๙๐) รองลงมา คือวิธี  โควตา จํานวน ๒๗ คน   (รอยละ

๓๒.๑๕)  วิธี  Admission จํานวน ๒๔ คน (รอยละ ๒๘.๕๗)  กลุมความรวมมอื   และอื่นๆ เทากัน (๑ คน) 

(ตาราง ๒.๙) 

 

ตาราง ๒.๙  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางนักเรียน  จําแนกตามวิธีการเขาศึกตอระดับอุดมศึกษา 
 

ลักษณะประชากรและสังคม จํานวน (๘๔ คน) รอยละ 

 

วิธีการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

  

  โควตา ๒๗ ๓๒.๑๕ 

  Admission ๒๔ ๒๘.๕๗ 

  รับตรงคณะ ๓๑ ๓๖.๙๐ 

  กลุมความรวมมือ ๑ ๑.๑๙ 

  กลุมอื่นๆ ๑ ๑.๑๙ 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๓ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

  

๔.๒.๒  ความคิดเห็นของนักเรียนตอการอบรมและการสอบเขาศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  กลุมตัวอยาง  จํานวน ๘๔ คน  ไดแสดงความคิดเห็นตอการเขารบัการอบรมตอการสอบเขา

ศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพบคาเฉลี่ยที่มากเปนสวนใหญจาํนวน ๕ ขอ จาก ๖ ขอ (คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๙ - 

๓.๐๐)  โดยคาเฉลี่ยที่มากที่สุดคือหัวขอที่กลาววา ถา อบจ. ขอนแกน จัดติวสลกัษณะเชนน้ีอีก  ทานเห็นดวย

หรือไม โดย ( x ) = ๓.๐๐ หัวขอทานชอบการอบรมที่ อบจ. ขอนแกนจัดติวสเพื่อสอบเขาเรียนตอ

ระดับอุดมศึกษา และหัวขอการมีความรูเพิม่ข้ึนในการเขารบัการอบรม มีคาเฉลี่ยเทากัน ( x = ๒.๙๙ , S.D = . 

๑) หัวขอผลของการอบรมจาก อบจ.ขอนแกน ทําใหทานสามารถสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา ( x = ๒.๘๗ , 

S.D = . ๓)  หัวขอผลของการเขารับการเขารบัการอบรม(ติวส)จากอบจ.ขอนแกนทําใหทานสอบเรียนตอในคณะ

ที่ทานชอบได ( x  = ๒.๖๙ , S.D = . ๕) 

และ คาเฉลี่ยทีป่านกลาง พบที่หัวขอถาทานไมไดเขารบัการอบรมติวสจาก อบจ.ขอนแกน   

ทานคิดวาทานอาจสอบเรียนตอไมได ( x = ๒.๐๑ , S.D= . ๗)  (ตาราง ๓.๐)           

 

ตาราง ๓.๐  คาเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยาง  จําแนกรายขอ 
 

รายการ คาเฉลี่ย ( x ) S.D. แปลผล 

 

๑. ทานชอบการอบรมที่ อบจ.ขอนแกนจัดติวส เพื่อเตรียมสอบเขา   

    เรียนตอในระดับอุดมศึกษา 

 

๒.๙๙ 

 

.๑ 

 

มากที่สุด 

 ๒. ทานมีความรูเพิ่มข้ึนในการเขารับการอบรม ๒.๙๙ .๑ มากที่สุด 

 ๓.  ผลของการอบรมจาก อบจ.ขอนแกน ทําใหทานสามารถสอบ 

เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 ๔. ถาทานไมไดเขารับการอบรมติวสจาก อบจ.ขอนแกน ทานคิดวา   

     ทานอาจสอบเรียนตอไมได 

 ๕. ผลของการเขารับการอบรม (ติวส) จาก อบจ.ขอนแกน ทําใหทาน 

     สอบเรียนตอในคณะทีท่านชอบได 

 ๖. ถา อบจ.ขอนแกน จัดติวส ลักษณะเชนน้ีอกี  ทานเห็นดวยหรือไม 

๒.๘๗ 

 

๒.๐๑ 

 

๒.๖๙ 

 

๓.๐๐ 

.๓ 

 

.๗ 

 

.๕ 

 

.๐ 

มากที่สุด 

 

ปานกลาง 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๔ 



            
 

สรุปผลการติดตาม “โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

๔.๓  ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางนักเรียน 

 ๔.๓.๑  ตองการใหมีโครงการน้ีจัดข้ึนในทุกๆ ป  เพราะเปนการสอนเทคนิคในการทําขอสอบ  พรอมทั้ง

เปนการทบทวนเน้ือหาวิชาการทีเ่รียนมา 

 ๔.๓.๒  อยากใหเน้ือหาทีจ่ัดติวสตรงประเด็นเลย  และเน้ือหาครอบคลมุการประยุกตใชในแบบตางๆ 

 ๔.๓.๓  อยากใหจัดติวเตอรคนเดิม  เชน  คุณครูกาแฟ  คุณครูมิวส  เพราะติวสสนุกมาก 

 ๔.๓.๔  การติวสทําใหสามารถมีความรูเพิ่มเติมจากพื้นฐานที่เรียนมา  และอยากใหมีจอเพิ่ม พรอมทั้ง 

ความคมชัดของจอระดับ HD เผื่อคนทีม่าทีหลัง  จะไดมองชัดข้ึน 

 ๔.๓.๕  สถานที่ติวสมีพื้นที่ไมเพียงพอกบัเด็ก  เพราะเด็กสนใจเยอะ  และบางครัง้อาจารยติวสเร็วเกินไป 

 ๔.๓.๖ ตองการใหจัดติวสแยกกลุมสาขาวิชา  เชน  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  กลุมสังคมศาสตร  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๕ 



 
 

สรุปผลการติดตาม“โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

บทท่ี ๕ 

สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 
 

การติดตามและประเมินผลครั้งน้ีเพื่อทราบความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการอบรมพฒันา 

นักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗  และทราบจํานวนนักเรียนที่สอบเขาศึกษาตอ

ในระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ พรอมทั้งความตองการ   

ดานการพัฒนาจาก อบจ. ขอนแกน จากคุณครผููเกี่ยวของตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖๑  โรงเรียน และนักเรียน

ที่ผานการอบรมที่สามารถสอบเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ ได จํานวน ๘๔ คน 
 

๕.๑  สรุปผลการประเมินและติดตาม 
 

๕.๑.๑  ลักษณะประชากรและสังคมบุคลากรทางการศึกษา 

  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ๕ เทา จํานวน  ๕๐  คน (รอยละ  

๘๑.๘๔)  อายุกลุมตัวอยางสวนใหญระหวาง ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน  ๑๙ คน (รอยละ  ๓๑.๑๕)  และอายุนอย

ที่สุดไมเกิน ๓๐ ป จํานวน ๗ คน (รอยละ ๑๑.๔๘) อายุตํ่าสดุ ๒๔ ป, สูงสุด ๕๘ ป และอายุเฉลี่ย ๔๓ ป 

  การศึกษาระดับปริญญาโทเปนสวนใหญ จํานวน ๓๓ คน (รอยละ ๕๔.๑๐) ปรญิญาตรี (๒๗ 

คน)  ปริญญาเอก (๑ คน) 

สวนใหญสมรส (คู) จํานวน ๓๔ คน (รอยละ ๕๕.๗๔)  โสด จํานวน ๒๑ คน (รอยละ ๓๔.๔๓)            

หมาย และหยาราง เทากัน ( ๓ คน)   

 มากกวาครึ่งดํารงตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ จํานวน ๓๕ คน (รอยละ ๕๗.๓๘) ครูปฏิบัติการ  

จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑๙.๖๗)และครูชํานาญการ ๖ คน(รอยละ ๙.๘๔) ครผููชวย (๔ คน) ครูชวยสอน (๑ คน) 

และอื่นๆ (นักศึกษาฝกสอน , ธุรการ) (๓ คน) 

สังกัด  สพม.๒๕ และเทศบาล  จํานวน  ๔๙  คน (รอยละ ๘๐.๓๓) และ สงักัด อบจ. ขอนแกน  

จํานวน ๑๒ คน (รอยละ ๑๙.๖๗) 

  บุคลากรทางการศึกษาเขารวมอบรมทั้ง ๗ ศูนย จํานวน ๓๗๖ คน โดยทั้ง ๕ กลุมสาระการเรียนรู

หลัก คือกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (รอยละ ๒๔.๔๐) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ครูแนะแนว ครูกลุม

สาระอาชีพ (โสต,โภชนาการ,ศิลปะ,แนะแนว)  และครูธุรการพรอมนักศึกษาฝกงาน  
  

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๖ 



 
 

สรุปผลการติดตาม“โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 
 

 

 

๕.๑.๒  จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมอบรม   และการสอบเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา 

  กลุมตัวอยางนักเรียนทีเ่ขารวมอบรม จํานวน  ๓,๐๙๘ คน จากโรงเรียน ๖๑ แหงที่ไดใหขอมูล พบ 

กลุมตัวอยางที่สอบเขาศึกษาตอไดทั้งภาครัฐและเอกชน  จํานวน ๓,๐๐๙ คน (รอยละ ๙๗.๑๓) 

  การเขาศึกษาในสถานศึกษาภาครัฐ จํานวน ๒,๖๑๘ คน (รอยละ ๘๗.๐๐) สถานศึกษาเอกชนที่

ตองใชผลสอบ พบจํานวน ๒๒๗ คน  และสถานศึกษาเอกชนที่ไมใชผลสอบ จํานวน ๑๖๔ คน   

  นักเรียนที่เขาอบรมและสามารถเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา เปน ๒ กลุม คือ สังกัด อบจ.

ขอนแกน เขาศึกษาได จํานวน ๕๒๓ คน (รอยละ ๑๗.๓๘) และกลุมทีส่ังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๒๕ และสังกัดเทศบาล  เขาศึกษาได จํานวน ๒,๔๘๖ คน (รอยละ ๘๒.๖๒) 

  นักเรียนสงักัด อบจ. ขอแกนเขาศึกษาตอสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล จาํนวน ๔๖๙ คน 

(รอยละ ๘๙.๖๗)  

นักเรียนสงักัด สนง.เขตพื้นที่การศึกามัธยมศึกษาเขต ๒๕ และเทศบาล พบวา นักเรียนสามารถเขา 

ศึกษาระดับอุดมศึกษารัฐบาลได  จํานวน ๒,๑๔๙  คน (รอยละ ๘๖.๔๕)      

  

 การเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา แบง ๒ กลุม ดังน้ี 

  ๑).  กลุมมหาวิทยาลัยภาครัฐ  วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา  

              พบ ๘ กลุม  ประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือจํานวน ๔๗ คน กลุมมหาวิทยาลัย

ภาคกลาง จํานวน ๑๖๒ คน  กลุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๑,๕๕๘ คน กลุมมหาวิทยาลัย

ภาคใต จํานวน ๕ คน กลุมวิทยาลัยพยาบาล จํานวน ๒๕ คน กลุมสถาบันพลศึกษา จํานวน ๑๐ คน กลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๗๘๑ คน และกลุมอื่นๆ จํานวน ๓๐ คน  ดังน้ี 

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือ จาํนวน ๖ แหง  คือ  มหาวิทยาลยัแมโจ   มหาวิทยาลัย 

พะเยา     มหาวิทยาลัยมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และมหาวิทยาลัยนเรศวร    

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคกลาง พบ จํานวน ๙ แหง  คือมหาวิทยาลัยเกษตศาสตร   

มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารราชกระบัง 

มหาวิทยาลัยศิลปกร  มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๘ แหง  คือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแกน มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

และมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยบุรรีัมย 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๗ 



 
 

สรุปผลการติดตาม“โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 
 

 

 กลุมมหาวิทยาลัยภาคใต พบเพียงแหงเดียว คือ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 กลุมวิทยาลัยพยาบาล พบ ๔ แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลขอนแกน  วิทยาลัยพยาบาล 

พระปกเกลา   วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา  และวิทยาลยัพยาบาลเหลาทัพ 

 กลุมสถาบันพลศึกษา  จํานวน ๔ แหง คือ สถาบันศึกษามหาสารคาม สถาบันพลศึกษา 

อุดรธานี  สถาบันศึกษาพลชัยภูมิ  และสถาบันพลศึกษาศรษีะเกษ   

 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน ๑๗  แหง  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ราชภัฏอุดรธานี วลัยลงกรณ  นครราชสีมา สวนสุนันทา  เชียงราย บานสมเด็จเจาพระยา กาฬสินธุ  

ธนบุรี  จันทรเกษม  พระนคร จันทรเกษม  ชัยภูมิ   นครศรีอยุธยา นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ

พรรณี  

 กลุมอื่นๆ จํานวน ๓๐ คน คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ  และวิทยาลยันาฏศิลป 

กาฬสนิธุ 
 

๒).  รายช่ือมหาวิทยาลยัทีเ่ขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเอกชน  

        สําหรับการเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน พบทั้ง ๒ กลุม คือกลุมที่ใชผลสอบ เชน ผลสอบ

ตรงของมหาวิทยาลัย  โครงการชางเผือก  ใชผลสอบรวมมหาวิทยาลัย และคะแนนเฉลี่ย จํานวน  ๒๒๗  คน  และ

เอกชนที่ไมใชผลสอบ  จํานวน  ๑๖๔  คน 

 กลุมมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใชผลสอบเขาศึกษา  พบทั้งหมด จาํนวน ๒๐ แหง  ไดแก 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยหอการคา  มหาวิทยาลัย

สยาม  มหาวิทยาลัยปทุมธานี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัย

หัวเฉียว  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยคริสเตียน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คริสเตียน  

มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาลัยนานาชาติเทเรซา – อินติ  สถาบันการจัดการปญญา

ภิวัฒน  และมหาวิทยาลัยซุนยัสเซน  ประเทศจีน 

 กลุมมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไมใชผลสอบ  พบทั้งหมด ๑๖๔  คน ไดแก มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตเอเชีย (ยกเวนคณะพยาบาลศาสตร)  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
  

๕.๑.๓  วิธีการเขาศึกษา 

แบง ๖ กลุม คือ โควตา (๑,๑๘๘ คน) admission (๙๗๑ คน) รับตรงโดยคณะจัดสอบเอง 

(๔๑๒ คน) กลุมผูมีความสามารถพเิศษ (๒๑ คน) กลุมความรวมมือมหาวิทยาลัยกบัโรงเรียน (๑๕ คน) และกลุม

สงเสริมอัตลักษณของคณะ (๑๑ คน)   
 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๘ 

หนา ๓๗ 



 
 

สรุปผลการติดตาม“โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 
 

  

 

๕.๑.๔  ความคิดเห็นตอโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

             พบคาเฉลี่ยทั้ง ๓ หัวขอมีคาเฉลี่ยทีร่ะดับมาก โดยพบคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือ หัวขอโครงการ 

อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ สรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับเด็กในชนบทมากนอยเพียงใด ( x ) 

= ๓.๐๐ ,S.D.= . ๘      

 ๕.๑.๕  ความคิดเห็นท่ีตองการการพัฒนาจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

เมื่อจัดลําดับความตองการของการพัฒนา พบวา  ตองการพัฒนาเรื่องของการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิง่แวดลอมเปนลําดับแรก  ตามดวยการสงเสรมิและพัฒนาแหลงทองเที่ยว  การพฒันาเสนทางคมนาคม

ขนสง  การพฒันาแหลงนํ้าอุปโภค/บรโิภค/การเกษตร  การพฒันาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหาความยากจน และการ

พัฒนาสงัคม (แกไขปญหายาเสพติด/วัยรุนมั่วสุม) 
 

๕.๒  ผลการติดตามจากนักเรียน 

 กลุมตัวอยาง จํานวน ๘๔ คน  ไดแสดงความคิดเห็นการเขารับการอบรมตอการสอบเรียนตอใน

ระดับอุดมศึกษา พบคาเฉลี่ยที่มากที่สุดจํานวน ๕ ขอ (จาก ๖ ขอ) (คาเฉลี่ยระหวาง ๒.๖๙ - ๓.๐๐)  คาเฉลี่ย

ที่มากทีสุ่ดคือหัวขอทีก่ลาววา ถาอบจ.ขอนแกน จัดติวสลกัษณะเชนน้ีอีก ทานเห็นดวยหรือไม โดย ( x )=๓.๐๐,

S.D.= . ๘      
 

๕.๓  อภิปรายผล 

  จากการติดตามผลการอบรมนักเรียนตามโครงการการพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

ทั้ง ๗ ศูนยเพื่อใหครอบคลุมพื้นทีใ่หมากทีสุ่ด ซึง่จากผลการติดตามหลงัจากโครงการดําเนินงานเสรจ็สิ้น ประมาณ 

๑ ป พบจํานวนนักเรียนทีเ่ขาอบรม ประมาณ ๓,๐๙๘ คน และมีนักเรียนมากถึง จํานวน ๓,๐๐๙ คน (รอยละ 

๙๗.๑๓) ที่สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  สอดคลองกบัโครงการที่ตองการพฒันานักเรียน

ใหมีความสนใจและกระตือรือรนในการเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเปนไปในแนวทางเดียวกันกบัการอบรม

ของปการศึกษา ๒๕๕๖ ที่พบนักเรียนสามารถเขาเรียนตอระดับอุดมศึกษา(๒๕๕๗)ทัง้ภาครัฐและเอกชน รอยละ 

๙๒.๔๐  

พรอมกันน้ียังเปนโครงการที่ตองการพฒันานักเรียนใหมีศักยภาพโดดเดนใน ๕ สาระการเรียนรู 

เพื่อใหมเีทคนิค ความรูเพิม่เติมในการสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาภาครัฐใหไดมากเพือ่พัฒนาสูความเปน

เลิศทางวิชาการ  สอดคลองกับผลการพัฒนาที่พบวานักเรียนที่ผานการอบรมตามโครงการน้ีสามารถสอบเขา 

ศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐไดถึงรอยละ ๘๗.๐๐ และสอดคลองกับการอบรมปทีผ่านมา (๒๕๕๖) ที่พบนักเรียน

ประมาณรอยละ ๘๔๔๘ ที่สามารถสอบเรียนตอในระดับอุดมศึกษารัฐบาลได และสอดคลองกบัความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เขารับการอบรมที่สอบเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พบวาพอใจตอการอบรมโดยพบคาเฉลี่ยมากเปนสวนใหญ 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๔๙ 



 
 

สรุปผลการติดตาม“โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 

 
 

จํานวน ๕ จาก ๖ หัวขอ  และเปนไปในทิศทางเดียวกันกบัความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่แสดงความ

คิดเห็นที่พอใจทัง้ ๓ ดานคือ การเกิดประโยชนที่คุมคา  ความพอใจตอโครงการ และความเสมอภาคที่ใหกบัเด็ก

ในชนบทที่พบคาเฉลี่ยทีม่ากทัง้  ๓  หัวขอ 

  สําหรับสถานศึกษารัฐบาลทีเ่ขาศึกษาพบกระจายในทุกภาคที่พบมากทีสุ่ดเปนกลุมมหาวิทยาลัย    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๕๙.๕๑ สอดคลองกับปการศึกษาทีผ่านมา(๒๕๕๗) ทีส่วนใหญพบเปน

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ ๔๙.๑๔) และสวนใหญจะเปนกลุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยขอนแกนมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีพรอมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแกน เชนเดียวกับ

ปที่ผานมาทั้งน้ีอาจเปนเพราะนโยบายทางการศึกษาที่ดีของรัฐบาลที่ตองการใหประชาชนไดรับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีครอบคลุมมากที่สุดและเปนการประหยัดคาใชจายดวย จึงเลือกทีจ่ะเขาศึกษาที่ใกลบานมากทีสุ่ด 

  และในปการศึกษาน้ี พบกลุมตัวอยางสอบเขาศึกษาไดในมหาวิทยาลัยภาครัฐครอบคลุมทุกภาค  

ทั้งกระจายครอบคลุมในมหาวิทยาลัยที่เปนรากฐานของประเทศเชนเดียวกบัปการศึกษาทีผ่านมา (๒๕๕๗)  เชน 

ม.เชียงใหม ม.เกษตรศาสตร ม.หิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร ม.ศิลปกร ม.ขอนแกน เปนตน 

สอดคลองกบัปการศึกษา ๒๕๕๖ และที่ผานมา (๒๕๕๗) ที่พบวากลุมนักเรียนสามารถสอบเขาเรียนตอใน

มหาวิทยาลัยภาครัฐในมหาวิทยาลัยรากฐานของประเทศเชนเดียวกัน  และสอดคลองกับปที่ผานมา (๒๕๕๗) ทียัง

พบกลุมนักเรียนสนใจเขาเรียนทีส่ถาบันพลศึกษา แตกตางจากปการศึกษา ๒๕๕๖ น้ี ที่ไมพบกลุมนักเรียนสนใจ

เขาเรียนที่สถาบันพลศึกษา อาจเน่ืองจากวาอาจเปนไดที่มผีูที่เขาเรียนทีส่ถาบันพลศึกษาแตตกสํารวจ และเปนไป

ไดวาปน้ีและปทีผ่านมา (๒๕๕๗) มีนักเรียนทีส่นใจทีจ่ะเขาศึกษาวิชาพลศึกษาซึ่งเปนวิชาเฉพาะสําหรับผูสนใจ

เทาน้ัน  

  นอกจากน้ี เมื่อดูรายละเอียดของมหาวิทยาลยัเอกชนที่ใชผลสอบทั้งการใชผลสอบรวมมหาวิทยาลัย  

สอบตรงของมหาวิทยาลยัเองและใชคาคะแนนเฉลี่ย เปนตน พบวาไมแตกตางจากปทีผ่านมาเชนกัน ซึง่พบ

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีช่ือเสียงและมีคาใชจายสูง เชน มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เปนตน              

 

 ความคิดเห็นตอโครงการอบรมพัฒนาฯ 

  พบความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันของความคิดเห็นตอโครงการอบรมฯทัง้ปการศึกษา 

๒๕๕๖ , ๒๕๕๗ และ๒๕๕๘ ที่คาเฉลี่ยพบที่ระดับมากทุกหัวขอ ซึ่งทุกหัวขอสะทอนถึงการจัดการอบรมทีบ่งช้ีถึง

ความคุมคาที่ไดรับ ความพึงพอใจตอการจัดกจิกรรมโครงการ  และความเสมอภาคที่เกิดข้ึนกบัเด็กในชนบท  และ

เหตุผลสนับสนุนจากคุณครูเชิงบวกในการสนับสนุนใหมีโครงการน้ีตอไปทั้งสามป 

  

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๕๐ 

หนา ๕๐ 



 
 

สรุปผลการติดตาม“โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ” 

 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังดําเนินการ) 

 
 

ความตองการในการพัฒนาจาก อบจ.ขอนแกน 

  พบวาในปน้ีทีส่ํารวจ  คุณครูตองการใหพฒันาเรื่องการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

เปนลําดับแรก  การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว และการพัฒนาเสนทางคมนาคม ทีเ่ปนปญหาเรงดวนสาม

ลําดับ แตกตางจากปทีผ่านมาที่ตองการพัฒนาดานสังคม (แกไขปญหายาเสพติด/วัยรุนมั่วสุม) การสงเสริม

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในปจจบุันที่อยูภายใตการบริหารจัดการบานเมืองโดย 

คณะ คสช. (คสช. หมายถึง คืนความสุขใหประชาชน) ที่มี พลเอก ประยุทธ  จันโอชา เปนหัวหนาคณะ ที่มีการใช

กฎอัยการศึกในการปองกันและปราบปรามการมั่วสุม  การชุมนุมที่จะกอใหเกิดความวุนวาย และนโยบายขอหน่ึง

ในการบรหิารประเทศ คือ การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม จงึเปนไปไดทีป่ญหาวัยรุนมั่วสุมไดถูกแก 

โดยนโยบายที่ใชกฎอัยการศึก 

 

๕.๓  ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 

เปนโครงการทีส่มควรจะดําเนินการอยางตอเน่ืองตอไปเพราะเปนโครงการทีส่ามารถตอบสนอง

ยุทธศาสตร  แนวทางการพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพในการพฒันาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหประชาชน

ทุกชวงวัยไดเรียนรูอยางตอเน่ืองและเขาถึงแหลงความรูทัง้ทีเ่ปนวิทยาการสมัยใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

หนา ๕๑ 



 

 
แบบสอบถามสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 

การอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ 

โรงเรียน.......................................................................อําเภอ...................................โทรศัพท................................................. 

(   )   สังกัด สพม  ๒๕  (  )  สังกัด  อบจ.ขอนแกน 

 

สวนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป  

๑. เพศ (  ) ๑ ชาย  (  ) ๒ หญิง 

 ๒.  อายุ ............................... ป   ทานเคยเขารวมการอบรมพัฒนานักเรียนครั้งน้ีเปนครัง้ที่........................... 

๓. ระดับการศึกษา   

 (  ) ๑. ปริญญาตร ี (  ) ๒. ปริญญาโท 

 (  ) ๓. ปริญญาเอก   

๔. ตําแหนง   

 (  ) ๑. ครู คศ. ๑ (  ) ๒. ครู คศ.๒ 

 (  ) ๓. ครู คศ ๓ (  ) ๔. ครูผูชวย 

 (  ) ๕. ครูชวยสอน (  ) ๖. อื่นๆ..(ระบุ)....................... 

๕. สถานภาพ 

 (  ) ๑. โสด 

(  ) ๓. หมาย 

(  )  ๒. คู (สมรส) 

(  )  ๔. หยาราง 

 

๖. บุคลากรทางการศึกษาทีเ่ขารวมการอบรม  จํานวน..................คน 

                          (  ) ๑. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย          จํานวน............คน 

                          (  ) ๒. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       จํานวน............คน 

                          (  ) ๓. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน...........คน 

                          (  ) ๔. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       จํานวน...........คน 

                          (  ) ๕. กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา        จํานวน...........คน      

                          (  ) ๖. อื่นๆ ระบุ..............................................จํานวน...........คน   

    

   

  

  

คําชี้แจง : แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อขอความคิดเห็นตอการพัฒนานักเรียนตามโครงการ “การอบรมพฒันานักเรียนสู

ความเปนเลิศทางวิชาการ  องคการบรหิารสวนจงัหวัดขอนแกน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ขอมูลของทานจะถือเปน

ความลับและจะนํามาวิเคราะหในภาพรวมเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด    ( กรุณาใสเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ท่ีตรง

ตามความเปนจริง )   



  

 

สวนท่ี ๒  ขอใหทานแสดงความคิดเห็นท่ีตรงตามความเปนจริง  พรอมท้ังกรุณาใสเคร่ืองหมาย / ลงใน (  )   

๑. ทานคิดวา   ”โครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗”     เกิด

ประโยชนและคุมคาในระดับใด  เพราะเหตุใด ? 

                  (  )  มาก                     (  )  ปานกลาง               (  )  นอย 

เหตุผล....................................................................................................................................................................... 

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

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

๒. ทานคิดวา ”โครงการอบรมพฒันานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗”  สราง

ความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับเด็กในชนบทในระดับใด  เพราะเหตุใด ?   

                  (  )  มาก                     (  )  ปานกลาง               (  )  นอย 

เหตุผล....................................................................................................................................................................... 

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

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

    ๓. ทานมีความพึงพอใจตอการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗”  

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดขอนแกนทีร่ะดับใด  เพราะเหตุใด  ?   

                  (  )  มาก                     (  )  ปานกลาง               (  )  นอย 

เหตุผล....................................................................................................................................................................... 

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

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

สวนท่ี ๓  ดานการพัฒนา  

            ทานตองการให อบจ.ขอนแกน  พัฒนาดานใดเรงดวนมากท่ีสุด (กรุณาใสหมายเลข 1,2,3......    

ลงใน (  )  ท่ีตรงความคิดเห็นทานมากท่ีสุด 

หวขอการพฒันา ลําดับ 

 ดานการพัฒนาสังคม (แกไขปญหายาเสพติด,วัยรุนมั่วสุม)  

 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต / แกไขปญหาความยากจน  

 ดานการสงเสรมิการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  

 ดานการสงเสรมิและพฒันาแหลงทองเที่ยว  

 ดานการสงเสรมิเสนทางคมนาคมขนสง  

 ดานการพัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค  บริโภค  การเกษตร  

 ดานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 



           

ขอมูลนักเรียนท่ีเขารวมอบรมตามโครงการ “อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน            

โรงเรียน...............................................................................อําเภอ.............................................................จังหวัดขอนแกน                                                 

(  )  สังกัด  สพม ๒๕  (  ) สังกัด  อบจ. ขอนแกน 

นักเรียนที่เขารบัการอบรมพฒันาฯ จํานวน......................................คน  (ผลสอบหมายถึง โควตา , สอบตรงคณะ,โครงการชางเผอืก, admission ,อื่นๆ (ระบุ)......) 

 สอบเขาศึกษาไดในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล  จํานวน....................คน       สอบเขาศึกษาไดในระดับอุดมศึกษาของเอกชน  จํานวน....................คน    

 สถานศึกษาเอกชนที่ไมใชผลสอบ........................................................คน    

ชื่อสถาบันศึกษารัฐบาล จํานวน ใชผลสอบ ชื่อสถาบันศึกษาเอกชน จํานวน ใชผลสอบ 

  โควตา 

(1) 

Admission 

(2) 

รับตรง

คณะ

(3) 

กลุมผูมีความ 

สามารถพิเศษ 

(4) 

กลุมความ

รวมมือ 

(5) 

กลุมสงเสริมอัต

ลักษณของคณะ 

(6) 

  โควตา 

(1) 
(2) (3) (4 (5) (6) 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๙๒๕๖ 



 

 

 

ภาคผนวก ก – ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



โครงการอบรมพัฒนานักรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ)



 

 

 

ภาคผนวก ข – แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 



       

ขอมูลนักเรียนท่ีเขารวมอบรมตามโครงการ “อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗                

โรงเรียน................................................................................................จังหวัดขอนแกน                                                 

(  )  สังกัด  สพม ๒๕  (  ) สังกัด  อบจ. ขอนแกน 

ฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ   

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๙๒๕๖ 

ลําดับ ชื่อนักเรียน ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได (ท่ีบาน) เบอรโทร 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

สรุปผลการติดตาม”โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังดําเนินการ) 

 

 

 

หนา ๕๒ 

บรรณานกุรม 
 

ชูวงศ ฉายะบุตร. (๒๕๓๖). การปกครองทองถ่ินไทย. กรงุเทพฯ : โรงพมิพสวนทองถ่ิน 

กรมการปกครอง. 

ดุษฎี อายุวัฒน และคณะ. (๒๕๓๕). การมีสวนรวมของชาวบานในงานวนศาสตรชุมชน : 

กรณีศึกษาชุมชนหวยมวงโครงการวิจัยวนศาสตรชุมชน. คณะมนุษยศาสตรและ 
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