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-ก- 
คํานํา 

 
เอกสารเลมนี้ เปนเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความ

เปนเลิศทางวิชาการ   ประจําป  2554 (หลังดําเนินการ)  โดยมีวัตถุประสงคโครงการตองการทราบความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานตามโครงการ  ตองการทราบจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการสอบศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  ขอเสนอแนะตางๆ  จากผูเขารับการ
อบรม  เพ่ือนําผลท่ีไดรับจากการติดตามและประเมินผลเปนขอมูลสารสนเทศขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกนในการพัฒนาการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งตอไป 

ดังนั้น  เพ่ือตองการทราบผลดําเนินงาน  ตองการทราบจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา  ฝายตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน  กองแผนและงบประมาณ  องคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ไดทําการติดตามและประเมินผลโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว ซ่ึงได
นําเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการตอผูบริหารและเผยแพรใหผูสนใจทราบ และหวังเปนอยางยิ่ง
วาเอกสารการติดตามและประเมินผลเลมนี้จะเปนจะเปนประโยชนสําหรับโรงเรียน  สวนราชการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานในครั้งนี้ตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพปจจุบันความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
และเก่ียวของกับวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปมากยิ่งข้ึน  สงผลใหการดํารงชีวิตของทุก ๆ ราย มีการพัฒนาและปรับตัวให
เขากับสภาวการณของสังคมโลกอยูตลอดเวลา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนตองสรางสรรคเด็กและเยาวชนใหมี
ความรู  ความสามารถ  ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน  ในการพัฒนาศึกษานั้น   จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัด
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเปนเลิศดานวิชาการและมีศักยภาพในดาน
กิจกรรม กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  การแสดง และการประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ     เพ่ือเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปน
กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตเพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ และกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน  ไดมองเห็นความสําคัญของการศึกษาในการพัฒนาประเทศใหมีความทัดเทียมตางชาติ  มี
ความกาวหนาทันโลกปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงเปนไปตามประกาศคระกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 13 สิงหาคม  พ.ศ. 2546  ขอ 2(3)  การจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในระดับจังหวัด  และไมเปนการซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนอ่ืนใน
จังหวัด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด  จึงดําเนินการติดตามโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปน
เลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา  2554 (หลังดําเนินการ)   
 
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

2.1 เพ่ือตองการทราบจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได  
2.2 เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามโครงการ  

 
3. ขอบเขตของการติดตาม 
 ครูแนะแนวและบุคคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีสงนักเรียนเขารวมอบรมโครงการอบรม
พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2554 
 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามโครงการ  
2. ทราบจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได  
3. ทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  และใชเปนขอมูลดําเนินการในครั้งตอไป  

 5. ระเบียบการติดตามและประเมินผล 
  1. ใชวิธีการติดตามและประเมินผล ดวยวิธีเชิงปริมาณ  โดยใชเกณฑการวัดระดับความพึงพอใจและประโยชนท่ี
ไดรับจากโครงการ 
 2. ระเบียบสถิติท่ีใชในการประเมิน ใชเกณฑความถ่ีของคะแนน และจํานวนรอยละในการเปรียบเทียบโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประมวลผล วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาเชิงพรรณนา ท่ีไดจากแบบสอบถาม
ของประชากรในพ้ืนท่ี 
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6. นิยามศัพท  
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล กรุง
เพทมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
 2. โครงการตามขอบัญญัติ  หมายถึง  โครงการท่ีผานคณะกรรมการขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
พิจารณา  และผานสภาทองถ่ินแลวพรอมไดประกาศเปนขอบัญญัติประจําปงบประมาณ 2554  
 3. ความพึงพอใจ  หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ ความคิดเห็น ความรูสึกนึกคิดของประชากรท่ี
ไดจากแบบสอบถามท่ีทําการประเมินผลนี้ 

4. การพัฒนา หมายถึง การเติบโต ความเจริญ ความกาวหนา ความรุงเรือง มีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
 5. การมีสวนรวม  หมายถึง  การผูนําชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน บริหารจัดการทองถ่ินของ
ตนเอง 

6. ความเปนเลิศทางวิชาการ หมายถึง การสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของนักเรียนใหมีความโดดเดนใน 
5 สาระการเรียนรู คือคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
 7. การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน ท้ังทางดานปริมาณและดานคุณภาพ คือนอกจาก
ผูเรียนจะมีสิ่งท่ีเรียนรูเพ่ิมข้ึนแลว  ยังสามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิ่งท่ีเรียนรูเหลานั้นใหเปนระเบียบ เพ่ือใหสามารถ
เรียกกลับมาใชไดตามท่ีตองการ 
 8. การปฏิรูปการศึกษา คือ การปรับเปลี่ยนพัฒนาเพ่ือใหการศึกษาสามารถสรางรายดีใหกับสังคมและเปนพลัง
ในการพัฒนาประเทศ 
 9. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  หมายถึง ขอเสนอแนะท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามฯ  ท่ี
นํามาประมวลผลนี้ เทานั้น 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการติดตามโครงการอบรมพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ  ประจาํปี 2554 (หลงัดาํเนินการ) หนา้ 3 

 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด 

          1.1 ประวัติและความเปนมาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

               องคการบริหารสวนจังหวัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช  2476  

พระราชบัญญัตินี้มี  2  สวน  คือ  สวนท่ี  1 วาดวยเรื่องเทศบาล  และสวนท่ี  2  วาดวยเรื่องสภาจังหวัด  การจัดตั้ง

สภาจังหวัดในครั้งแรกนี้ไดกําหนดใหประชาชนเลือกตั้งผูแทนของตนเขามาเปนสมาชิกโดยใหสมาชิกสภาจังหวัดมี

หนาท่ีเปนท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดตอมาป พ.ศ. 2481  รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด  พ.ศ. 2481  

เพ่ือแยกกฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ โดยแยกออกมาตางหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ . 2476  

ตอมาในป  พ.ศ. 2498 จึงไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายข้ึนมาใหม คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน

จังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเปนนิติบุคคล มีผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร และกําหนดให

สภาจังหวัดซ่ึงประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเขามาปฏิบัติหนาท่ีในสภาจังหวัดเปนสภานิติบัญญัติ มีหนาท่ี

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและนอกจากนั้นยังมีอํานาจหนาท่ีสอบถามการปฏิบัติงานของขาราชการ

สวนภูมิภาคในจังหวัดดวย บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดคือการพัฒนาทองถ่ิน   ตอมา พ.ร.บ. 

องคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการแกไขปรับปรุง บทบาท อํานาจหนาท่ีและโครงสรางการบริหารงานใหมจึงไดมี

การตราพระราชบัญญัติข้ึนใหมคือพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ .ศ. 2540  และในป พ.ศ. 2542 ก็มี

การแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดอีกครั้งจนถึงปจจุบัน  

  1.2  โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด   พ.ศ.  2540   แบงออกเปน   2 ฝาย ดังนี้คือ 

1.ฝายนิติบัญญัติ  มาจากการเลือกตั้งในทองถ่ิน เรียกวา “สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด”จากทุก

อําเภอและก่ิงอําเภอรวมกัน  ทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือการออกขอบัญญัติงบประมาณ    การ

กําหนดนโยบาย   การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร    ใหเปนไปตามมติของ

สภา   สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  จะมีไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนประชากร ตาม

ทะเบียนราษฎรปสุดทายท่ีมีการเลือกตั้ง    คือ  ในจังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกิน หาแสนราย   มีได  24  ราย  มีราษฎร

ตั้งแตหาแสนรายไมเกินหนึ่งลานราย  มีได 30 ราย  มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานรายไมเกินหนึ่งลานหาแสนราย   มีได  36  

ราย  มีราษฎรตั้งแตหนึ่งลานหาแสนรายไมเกินสองลานราย   มีได  42  ราย  และมีราษฎรตั้งแตสองลานรายข้ึนไป     

มีได 48  ราย ซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยูในวาระ

คราวละ 4 ป 

2.ฝายบริหาร  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ปจจุบันมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชน ตาม 

พ.ร.บ.วาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2546   (เดิมมาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ดวยกัน ) และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้ง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ข้ึนเปนคณะผูบริหาร
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สําหรับจํานวนท่ีจะแตงตั้งไดนั้นใหถือจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเกณฑ คือ  จังหวัดใดท่ีมี

สมาชิกยี่สิบสี่รายหรือ  สามสิบราย  แตงตั้งได  2  ราย จังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสามสิบหกรายหรือสี่สิบสองราย   แตงตั้ง

ได  3  ราย  และจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสี่สิบแปดราย   แตงตั้งได   4  รายตามลําดับ   ซ่ึงไดกําหนดไวตาม    

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  2540 มาตรา 35 ท้ังนี้ มีหนาท่ีในการบริหารงานตามภารกิจหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความม่ันคงความสงบเรียบรอย   และประโยชน

ของประชาชนโดยสวนรวม 

2.  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด   พ.ศ.  2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2542 บทบัญญัติท่ี
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ ม . 45 องคการบริหารสวนจังหวัด    มีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้  
               1)    ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
  2) จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน 
  6) อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ .ศ. 2498 เฉพาะ
ภายในเขตสภาตําบล 
  7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  8)   ทํานุบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 9) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการทองถ่ินท่ีอยูในเขต องคการบริหารสวนจังหวัด
และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง            
             10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดปฏิบัติได  ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.  2542 บทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด มีดังนี้ 
 
    ม.17 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง   ดังนี ้                                                                                                                                        
      1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการพัฒนาทองถ่ิน 
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  3) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
  4) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  
  5) การคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  6) การจัดการศึกษา 
  7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  9) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
  11)  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม 
  12)  การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 
  13)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
  14)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
  15)  การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืน 
หรือจากสหการ 
  16)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  18)  การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
  19)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
  20)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑ และหอจดหมายเหตุ 
  21)  การขนสงมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 
  22)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
               23) จัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัดจัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต   และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  
     25)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
     26)  การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน 
  27)  การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี รายชรา และผูดอยโอกาส 
  28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจและ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  29)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

2.1 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตามการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น                    
    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช   2550  หมวดท่ี  14   มาตราท่ี  281 - 290  การปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณท่ีตองการใหทองถ่ิน   มีอิสระในการปกครองตนเอง   เพ่ือการคุมครองประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน   ไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย   การปกครองการบริหาร   การบริหารบุคคลการเงินและ
การคลัง  และการมีอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะ    ดังนั้น การท่ีจะใหเจตนารมณของการ
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ปกครองสวนทองถ่ินมีผลในทางปฏิบัติและเกิดการพัฒนาการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนในทองถ่ินอยางตอเนื่อง
รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีกฎหมายกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี   
ภูมิปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน   จัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ สงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมการจัดการบริการสาธารณะเพ่ือไมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินละเลยหรือเพิกเฉยตองานดานสังคม   
และคุณภาพชีวิตของประชาชน  รัฐธรรมนูญ หมวดท่ี 14  ท่ีวาดวย  การปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนพันธะสัญญารับ
มอบใหแกประชาชน โดยผานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2542   จึงเปนกลไกทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญ  กฎหมายฉบับนี้จึงมีความสําคัญ และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการตางๆ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ    มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี    18   พฤศจิกายน 2542  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ฉบับกฤษฎีกา   เลมท่ี 116  ตอนท่ี 114  ก วันท่ี 17  พฤศจิกายน 2542 โดยมี
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกร  รับผิดชอบการดําเนินการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   
 2.2 บริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ   กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบล มี
อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินซ่ึงครอบคลุมงานบริการ
สาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน    31    ประการ และจะเห็นไดวาการ
จัดระบบบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนฯ ใหความสําคัญท้ังในการบริการสาธารณะดานโครงสราง
พ้ืนฐานสังคมควบคูไปกับงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองให
ความสําคัญและจัดใหมีข้ึนโดยจะดําเนินการเองหรือจัดใหผูอ่ืนดําเนินการก็สามารถทําได ท้ังนี้เพราะเปาหมายของ
การพัฒนาทองถ่ิน คือ การพัฒนา  “ราย" ใหมีคุณภาพและศักยภาพ ซ่ึงสามารถจําแนกอํานาจและหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได       

 
  2.3  โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
     โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  พ.ศ.  2540 แบงออกเปน 2   ฝาย   

 ดังนี้   คือ 
       1. ฝายนิติบัญญัติ ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จากทุกอําเภอและก่ิงอําเภอ

รวมกันจํานวน 42 ราย ทําหนาท่ีในสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือทําการออกขอบัญญัติงบประมาณ การ

กําหนดนโยบาย การอนุมัติ การจัดทําแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝายบริหารใหเปนไปตามมติของ

สภา 

             2. ฝายบริหาร   มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูท่ี

ไดรับการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี 8  มกราคม  2555   คือ นายพงษศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ   เปนนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกน ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน มีสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ตั้งอยูท่ี ถนนหนาเมือง   อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน   รหัสไปรษณีย 40000 
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  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   ประกอบดวย  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

และฝายบริหาร 

             ฝายบริหาร  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 1 ราย   เปนการเลือกตั้งโดยตรงโดยใชเขต

จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแตงตั้งโดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน 3 ราย   

             สภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน   มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน  42  ราย   

ประกอบดวย  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  1 ราย รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 2  ราย  

และมีคณะกรรมการประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รวม 14 คณะไดแก 

         1.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ  
         2.  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
         3.  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ                            
         4.  คณะกรรมการสังคมสงเคราะหและสวัสดิการประชาชน   
         5.  คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 
         6.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน                
         7.  คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม               
         8.  คณะกรรมการกีฬา - ทองเท่ียว              
         9.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ      
         10.  คณะกรรมการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน                     

         11.  คณะกรรมการศึกษา - เทคโนโลยี                   

         12.  คณะกรรมการโยธา - คมนาคม 

         13 .คณะกรรมการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญา ทองถ่ิน 

         14.  คณะกรรมการพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  
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โครงสรางและอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                              

 

                               ภาพท่ี 1  โครงการสรางองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน       

 

           

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. 

 

รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

 
ปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ

และ

ทรัพย์สนิ 

กอง

การศึกษา 

กอง

ช่าง 

กอง

คลัง 

กองแผน

และ

งบประมาณ 

กอง

กจิการ

สภา 

สาํนัก

ปลัด 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ.  

ประธานสภา  อบจ. 

กอง

กจิการ

ขนส่ง 

กองการ

เจ้าหน้าที ่
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ตารางแสดงอัตรากําลังขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน  2555 

ท่ี สวนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ผูเชี่ยวชาญ 
พนักงาน
จางตาม
ภารกิจ 

พนักงาน
จางท่ัวไป 

1 สํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน 

32 10 - 16 6 

2 กองกิจการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน 

11 - - 2 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 21 - 1 3 2 
4 กองคลัง 24 1 - 1 - 
5 กองชาง 59 18 - 7 6 
6 กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
18  1 - - 

7 กองกิจการขนสง 10 1 - 21 - 
8 กองพัสดุและทรัพยสิน 15 - - 2 - 
9 หนวยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 
10 กองการเจาหนาท่ี 11  1 2 - 
11 โรงเรียนในสังกัด 504 27 - 19 - 

รวม 706 57 3 73 14 
 

ท่ีมา: กองการเจาหนาท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 

3.  การติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

หมวด 6 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลงานตามโครงการ กําหนดดังนี้  
ขอ 28   ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามราย 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมคัดเลือกจํานวนสองราย 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองราย 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกจํานวนสองราย 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองราย 

โดยใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งรายทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งรายทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ  28  ใหผูมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  2  ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได 
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   ขอ  29  คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาหนาท่ี  ดังนี้  
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน

เสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหเปดโอกาสโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

(4)  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีสมควร  
 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 
การเรียนรู (Learning)   
 การเรียนรู เปนแนวคิดท่ีกวางขวาง อาจมีหลายความหมายซ่ึงข้ึนกับแนวคิดหลักของทฤษฎีการเรียนรูท่ีเปน
พ้ืนฐาน  ซ่ึงมีผูใหนิยามไวอยางกวางขวาง  ดังตอไปนี้ 

 แนวคิดท่ี1 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม 
        "การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลอันเนื่องมาจากประสบการณท่ีรายเรามีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม หรือจากการฝกหัด"  
        "การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีถาวรพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
สิ่งแวดลอม" (Driscoll, 1994) 
        "การเรียนรูเกิดข้ึนเม่ือประสบการณท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร เก่ียวกับความรูกับพฤติกรรมของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง" 

แนว คิดเก่ียวกับการเรียนรูดังกลาวเริ่มตั้งแตเริ่มตนศตวรรษ ท่ี 20 และทําการศึกษากับสัตว ในหองทดลอง 
บทบาทของผูเรียนจะเปนการรับท้ังรางวัลและการลงโทษ ในขณะท่ีครูเปนผูบริหารจัดการรางวัลและการลงโทษ 
ไดแก การฝกหัด และฝกปฏิบัติ บทบาทของนักออกแบบการสอน หรือครูผูสอน จะเปนการสรางสิ่งแวดลอมท่ีให
ผูเรียนตองลงมือทําซํ้าๆ จะเปนการชี้นําใหมีการตอบสนองท่ีงายๆ ซ่ึงติดตามดวยการใหผลยอนกลับทันที 

        แนวคิดท่ี 2 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีกลุมพุทธิปญญานิยม 
        "การเรียนรู หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงความรูของผูเรียน ท้ังทางดานปริมาณและดานคุณภาพ คือนอกจาก
ผูเรียนจะมีสิ่งท่ีเรียนรูเพ่ิมข้ึนแลว ยังสามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิ่งท่ีเรียนรูเหลานั้นใหเปนระเบียบ เพ่ือใหสามารถ
เรียกกลับมาใชไดตามท่ีตองการ"(Mayer,2002) 
        "การ เรียนรู (Learning)วา เปนการไดมา (Acquisition) หรือ การจัดระเบียบหรือหมวดหมูใหม 
(Reorganization) ของโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structures) โดยผานกระบวนการประมวลผลของขอมูล
และการเก็บรักษาขอมูล" (Good and Brophy,1990,PP,187) 
        "การเรียนรู (Learning)วา เปนการไดมา (Acquisition) ซ่ึงความรู ซ่ึงมาจากพ้ืนฐานท่ีวา การเรียนรูจะเกิดข้ึน
เม่ือผูเรียนไดนําขอมูลขาวสารใหมไปไวในความจํา ระยะยาว"(Mayer,2002) 
        "การเรียนรู (Learning) เปน ระดับของการถายโยงความรูและทักษะเดิม หรือสิ่งท่ีเรียนรูมาแลวไปสูบริบทและ
ปญหาใหม " 
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 แนวคิดท่ี 3 การเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิส 
        "การเรียนรู (Learning) วา เปน การสรางความรู (Knowledge construction) ซ่ึงมาจากพ้ืนฐานท่ีวาการ
เรียนรูจะเกิดข้ึนเม่ือผูเรียนไดสรางสิ่งท่ี แทนความรูในความจําในระยะทํางาน (Working memory) อยางตื่นตัว 

        จาก แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูตามพ้ืนฐานทางทฤษฎีการเรียนรูตางๆท้ัง 3 แนวคิดดังกลาวมาขางตน จะเห็น
ไดวา งานท่ีสําคัญของครูก็คือชวยนักเรียนแตละรายใหเกิดการเรียนรู โดยมีครูทําหนาท่ีจัดส่ิงแวดลอมทางการ
เรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองกับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปน
การจัดสิ่งแวดลอมทางการเรียนรูท่ีเนน 

• การพัฒนากระบวนการคิดอยางอิสระ  
• สรางความรูไดดวยตนเอง  
• เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเองโดยใชวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือนําไปสู คุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค 

ของสังคมไทย คือสามารถคิดแบบองครวม เรียนรูรวมกันและทํางานเปนทีมเพ่ือประโยชนของสังคมไทย โดยมี
เปาหมายใหรายไทยมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรค  
 
        เม่ือกระบวนทัศน (Paradigm) เกี่ยวกับ การสอน เปล่ียนมาเปนการเรียนรู มาสูการเนน ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ดังนั้น เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจน สื่อการสอนจําเปนตองปรับกระบวนทัศนเพ่ือให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว จากเดิมท่ีเปน ส่ือการสอน มาเปน ส่ือการเรียนรู และนวัตกรรมเพ่ือการ
เรียนรู เพ่ือท่ีจะนํามาใชในการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ การจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนเปนศูนยกลาง  ท่ี ไมไดมุงเพียงเพ่ือให
ผูเรียนสามารถจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดเทานั้น แตยังมุงพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคมไทย ไดแก  ความสามารถ
คิดแบบองครวม เรียนรูรวมกันและทํางานเปนทีม ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาความรู และสรางความรูดวย
ตนเอง เพ่ือทําใหเปนสังคมท่ีมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือท่ีสามารถแขงขัน และรวมมืออยางสรางสรรค
ในสังคม 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
 ความหมายการปฏิรูปการศึกษา  
 การปฏิรูป  หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไขใหดีข้ึน หรือหมายถึงการปรับปรุงแกไขขอปฏิบัติท่ี
บกพรองผิดพลาดท่ีผานมากฎหรือระเบียบหรือขอบังคับท่ีปฏิบัติมานอกจากจะไมเกิดประโยชนแลวยังกอใหเกิดโทษ
และความเสียหายแกสวนรวม  การแกไขดังกลาวเปนการแกไขท้ังระบบใชการกระทําภาคปฏิบัติอยางเปนระบบและ
เปนข้ันตอนผานความเห็นชอบรวมกันหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหมท่ีดีกวา และเปน
ท่ียอมรับไดในสังคมโดยรวม 
 การปฏิรูปการศึกษา  คือ การปรับเปลี่ยนพัฒนาเพ่ือใหการศึกษาสามารถสรางรายดีใหกับสังคมและเปนพ
ลังในการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศบนพ้ืนท่ีฐานของวัฒนธรรมและความเปนไทย  
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามโครงการอบรมพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ  ประจาํปี 2554 (หลงัดาํเนินการ) หนา้ 12 

 

 
 บทบาทการเรียน การสอน E-Learning ในประเทศไทย 
          สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) ไดมีวิวัฒนาการและ การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 
ตามลําดับ ขณะนี้ก็จะมีวิถี ของการพัฒนาการเปลี่ยน แปลงไปอยางรวดเร็วและซับ ซอนมากกวายุคใดๆท่ีผาน  มา ซ่ึง
ท้ังนี้ตองระดม สมอง สรรพกําลังท้ังมวลเพ่ือท่ีจะใหเกิดการพัฒนา ประเทศ เพ่ือการ  เตรียมความ พรอมสําหรับการ
แขงขันในเวทีโลก ประเทศไทยได เตรียมความพรอม เขาสูศตวรรษท่ี 21 แลว โดยมีการปรับเปลี่ยน เทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีมีผลตอภาคธุรกิจการศึกษา สังคม ซ่ึงเนนการใหความสะดวกในดานการบริหาร
จัดการ และใหเกิด ความคลองตัวตอ การดําเนินงานไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน จึงไดวางนโยบาย e-Thailand ข้ึน 
เพ่ือเปดประตูสูการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ไดเนนนโยบายหลักทางดาน สังคมเพ่ือลด ชองวางทางสังคม เปดเสรีทางการ
คาอิเล็กทรอนิกส นโยบายระหวาง ประเทศ ผลัก ดันโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ หนึ่งในนโยบายของ e-Thailand 
คือการสงเสริมพัฒนาสังคม สิ่งท่ีควรจะคํานึงถึง ก็คือ e-Education เปนการให การศึกษาแกมนุษยใหมีความรู
ความสามารถในดาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับใชในทุกสวนงานในวงการไอทีซ่ึงมี การนํา หลักการ 2 
ประเภทใหญๆดังนี้คือ 

              E-MIS ดานการบริหารงาน เปนการนําไปใช ดานการบริหารงานและการจัดการ ศึกษา เนนดานการจัด 
พิมพ เอกสาร ทําฐานขอมูล การประมวลผล เพ่ือจัดทําสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับการประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารในทุกระดับ 

             e- Learning เปนการนําไอทีไปใชในดานการสงเสริมประสิทธิภาพดานการ เรียนการ สอนใน หลากหลาย
รูปแบบ เชน การนํามัลติมีเดียมาใชเปนสื่อการสอนของครู/ อาจารยให นักเรียนเรียนรูคนควาดวยตนเอง ดวยการ
เรียนผานเครือขายคอมพิวเตอร อินเตอร เน็ตการเรียนทางไกลผานดาวเทียม การนําไอทีมาใชเพ่ือการ  เรียนการ สอน
ของ e-Learning ในยุคปจจุบัน เปนการใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ท้ังท่ีเปน เครื่องเดียวเรียกวา stand-alone หรือ
การเรียก ผานเครือขายเชื่อมโยงสู อินเตอรเน็ต เพ่ือการ คนควาหาขอมูลแลกเปลี่ยนความรู บนเครือขายซ่ึงท่ีผานมา
เรา ใชสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) ใชในการนําเสนอลงบนแผนซีดี-รอมโดยใช 
Authoring Tool ท้ัง ภาพและเสียงเพ่ือเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ใหกับผูเรียนซ่ึง สื่อ เหลานี้มี แนวโนมท่ีจะ
ไดรับความสนใจสูงข้ึนเรื่อยๆ แตปญหาท่ีประสบก็ คือเนื้อหา ท่ีมีอยูไม ตรงตามหลักสูตรการศึกษานอกจากนี้ยังมีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ทํา ใหผูผลิต ไม สามารถพัฒนาสื่อไดอยางมีคุณภาพ ในระยะแรกๆเราไดมีการใชสื่อ  ใน หลายประเภท
เพ่ือการติดตอรับ-สงขอมูลทาง ดานการศึกษาท่ีเรียกวา การเรียนทางไกล แบงเปน 3 ประเภท คือ  

              - การเรียนการสอนทางไปรษณีย ถือวาเปนยุคแรกเริ่มของการเรียนการสอนทาง  ไกล มีการับ-สงบทเรียน
ผานทางไปรษณียซ่ึงจะตองใชระยะเวลามาก ใน การ ติดตอกันแตละครั้ง จึงเปนอุปสรรคอยางมากในการเรียนรู
เพราะเอกสารอาจสูญหายระหวางทางได  

              - การเรียนการสอนผานทางวิทยุ กระจายเสียง เรามีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการ ศึกษา เปนเครื่องมือท่ี
เชื่อมตอไปยัง ภูมิภาคท้ังท่ีเปนของกระทรวงศึกษาธิการ ทบวง มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาหลายแหง  
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              - การเรียนการสอนผานทาง โทรทัศนและเครือขายดาวเทียมของกรมการศึกษา  นอก โรงเรียน กรมสามัญ
ศึกษาท่ีรวมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาว เทียม ไทย คม สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ท่ีกลาว
มาท้ัง หมดนี้เปน วิธีการของการเรียนการสอนท่ีเราเคยใชกันมา จนถึง ปจจุบันก็ยังมีการ ใชอยู แตดวยปจจุบันไอที
เขามามีบทบาทอยาง มาก เราสามารถ ติดตอกับราย ท้ังโลก สามารถเขาไปคนหาขอมูลไดเพียงปลาย นิ้วสัมผัสบน
เครือ ขายอินเตอร เน็ต เปนขุมความรูอันมหาศาล ดวยวิทยาการเพ่ือใชในการ พัฒนาองค ความ รู อันเปนแหลง
ทรัพยากรท่ีเปยมดวยคุณคามากมาย ดังนั้นการปรับ รูป แบบ การเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning จึงเกิดข้ึน 
อีกท้ังพระราช บัญญัติ การ ศึกษาแหงชาติยังสนับสนุนการเรียนการสอนแบบนี้อีกดวย  

              e-Learning เปนการเรียนการสอนผานทางคอมพิวเตอรและเครือขาย อินเตอรเน็ตการ  ศึกษาท่ี นิยมกัน
มากในขณะนี้คือ Web Base Learning การ เรียนแบบนี้ ผูเรียนสามารถ เรียนท่ีไหนก็ได เวลาใดก็ไดไมมีขอ จํากัด 
รูปแบบการ เรียนการสอน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Education) เปนการเรียนการสอน ท่ี ประยุกต
เทคโนโลยีหลายๆอยาง เชน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การ ประชุมทาง ไกลชนิดภาพและเสียง รวมถึงเอกสาร
ตางๆเพ่ือเขาถึงผูเรียนท่ีอยูหาง ไกล แบบมหาวิทยาลัยออนไลน เรียกวา Online University หรือ Virtual 
University* เปนระบบการเรียนการสอนท่ีอยูบนเครือ ขายใน รูปเว็บเพจ มีการสรางกระดาน ถาม-ตอบ 
อิเล็กทรอนิกส (Web Board) การเรียนการ สอนผานทางอินเทอรเน็ตและเว็บเพจ (Online Learning, Internet 
Web Base Education) เปนการนําเสนอ เนื้อหาและการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และผูสอนโดยเนนสื่อประสม
หลายๆอยางเขาดวยกัน มีการสรางสภาวะ แวดลอมท่ี ประสานงานกัน ใหผูเรียนและผูสอนเขาถึง ฐานขอมูลหลาย
ชนิดได โดยผู เรียน ตองควบคุมจังหวะการเรียนรูดวยตนเองใหเปน และเลือก เวลา สถานท่ีใน การเรียน รู โครงขาย
การเรียนการสอนแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning Network: ALN) เปนการเรียนการสอนท่ีตองมีการ
ติดตามผล ระหวางผูเรียนกับผู สอน โดยใชการทดสอบบทเรียน เปนตัวโตตอบ เครื่องมือชวยเหลือการ เรียน  
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การสอนแบบ e-Learning เทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตจะ ชวยใหการเรียนการ สอนแบบ 
e-Learning ไดประสิทธิภาพมากท่ีสุด เรา สามารถนําซอฟแวรท่ี เก่ียว ของกับการเขียนเว็บเพจ การสงอีเมล การใช 
Search Engine Newsgroup การ ใช http, ftp หรือ โปรแกรมทางดาน Authoring Tool เชน FrontPage, 
Macromedia Dreamweaver เปนตน การสราง Web Board ไวถาม- ตอบ สิ่งท่ีควร คํานึงถึงการเรียนการสอน
แบบ e-Learning ในบานเราก็คือ ราย องค ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหรูปแบบ พัฒนาไปในทิศทางใด จาก
กรณีศึกษาโรงเรียน จิตรลดา ผูชวยอาจารย ใหญฝายประถมศึกษา อาจารยมีนา รอดคลาย บอกวา ระยะแรกๆตอง
ใหความรูทางเทคโนโลยี แกบุคลากร โดยเฉพาะผูบริหาร ตองให ทานเห็นความสําคัญและเขาใจในเทคโนโลยี วาไมได
ยาก อํานวย ความสะดวก สบายใหเราอยางไร เปนตน อันดับตอมาก็คือ ผู พัฒนาหลักสูตรและ เนื้อหาวิชา ผู พัฒนา
ระบบ ผูชวยสอนและท่ีปรึกษาทางการเรียน ประโยชนท่ีไดรับ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยใชสื่ออุปกรณ 
และคลังความรูท่ีมี อยูบน อินเตอรเน็ต เพ่ือสนับสนุน การเรียนการสอนของครูและนักเรียน เกิด เครือขายความรู ท่ี
สามารถแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมซ่ึงกันและ กันบน อินเตอรเน็ต ขอมูลจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
สะดวกและรวด เร็ว ผูเรียนเปนศูนยกลาง สามารถสืบคนวิชาความรูไดดวย ตนเอง โดยมีการให คํา ปรึกษาและชี้แนะ
โดยครู/อาจารย ลดชองวางระหวางการ ศึกษาในเมือง และชนบท สรางความเทาเทียมกันและ กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให เด็กชนบทได รูเทาทัน เพ่ือสนับสนุนนโยบายและ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา และเครือ ขาย
สารสนเทศ เพ่ือความสอด คลองและสนับสนุน การปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การ ศึกษาแหงชาติ พ. ศ.2542  

ศูนยสนเทศและการเรียนรู 
ศูนยสนเทศและการเรียนรู มีหนาท่ีใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรและการวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร   

และรายวิชาตางๆ ท่ีสอนในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดประโยชนสําหรับนักศึกษา โดยใหไดผลตรงตามความตองการของ
ตลาด ซ่ึงจะใชหองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอรในการฝกหัดใหนักศึกษามีประสบการณเพ่ิมมากข้ึน   
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ประโยชนของ e-Learning 
1.ยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน  
  การเรียนการสอนผานระบบ e-Learning นั้นงายตอการแกไขเนื้อหา และกระทําไดตลอดเวลา เพราะ
สามารถกระทําไดตามใจของผูสอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช  คอมพิวเตอรเปนองคประกอบหลัก นอกจากนี้
ผูเรียนก็สามารถเรียนโดยไมจํากัดเวลา และสถานท่ี เขาถึงไดงาย  
 
2.ผูเรียน และผูสอนสามารถเขาถึง e-learning ไดงาย  
  โดยมากจะใช web browser ของคายใดก็ได (แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับผูผลิตบทเรียน อาจจะแนะนําใหใช web 
browser แบบใดท่ีเหมาะกับสื่อการเรียนการสอนนั้นๆ) ผูเรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใดก็ได และใน
ปจจุบันนี้ การเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ตกระทําไดงายข้ึนมาก และยังมีคาเชื่อมตออินเตอรเน็ตท่ีมีราคาต่ําลงมากวา
แตกอนอีกดวย ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยกระทําไดงาย เนื่องจากผูสอน หรือผูสรางสรรคงาน e-Learning จะสามารถ
เขาถึง server ไดจากท่ีใดก็ได การแกไขขอมูล และการปรับปรุงขอมูล  จึงทําไดทันเวลาดวยความรวดเร็ว  
 
3.ประหยัดเวลา และคาเดินทาง  
  ผูเรียนสามารถเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใดก็ได โดยจําเปนตองไปโรงเรียน หรือท่ีทํางาน รวมท้ัง
ไมจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องประจําก็ได  ซ่ึงเปนการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน หรือการ
ฝกอบรมดวยระบบ e-Learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาท่ีใชครูสอน หรืออบรม  
 
รูปแบบการเรียนการสอน (Learning methods)    
  รูปแบบการเรียนการสอน ( Learning methods)    หมายถึงรูปแบบหรือชนิดของการปฏิสัมพันธ  
( Interaction) แบงออกเปน 2 ลักษณะหลักๆคือ  
  1. รูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะซิงโครนัส ( Synchronous Learning methods) หมายถึงการ
นําเสนอองคความรู รวมถึงปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเรียนกับผูสอน หรือผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน เกิดข้ึน ณ เวลา
พรอมกัน หรือเกิดข้ึน ณ เวลาจริง ลักษณะการนําเสนอท่ีอยูในรูปแบบนี้ไดแก การใชระบบ Video Conference 
หรือระบบ Online Chat ไมวาจะเปนชนิดเสียงหรือตัวอักษร การปฏิสัมพันธจะเกิดข้ึน ณ เวลาเดียวกัน  
 2.  การนําเสนอในลักษณะอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning methods) การนําเสนอในลักษณะ
นี้ คูปฏิสัมพันธไมจําเปนตองใชเวลาท่ีตรงกัน ตัวอยางการเรียนการสอนไดแก การทีใหนักศึกษาเรียนรูผานทางเว็บ
เพจ การปฏิสัมพันธ อาจเกิดข้ึนโดยการใชกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส (Web board) หรือการใช E-mail เปนตน  

    รูปแบบวิธีการเรียนการสอนเดิมเปนการสื่อสารแบบทางเดียว  การปฏิสัมพันธผานทางโทรศัพท  โทรสาร
และไปรษณีย  มีการพบปะกับผูสอนเปนครั้งคราว สําหรับสื่อท่ีใชคือสื่อสิ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  เทปคาสเซท   แถบ
วีดีทัศน เปนตน ปจจุบันมีการพัฒนาสื่อชวยสอนตางๆ เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  การสนทนา  กระดานขาวสาร
โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร มีโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆท่ีถูกพัฒนาข้ึนมา
เพ่ือบรรจุสิ่งท่ีตองการถายทอด เชนแผนบันทึกขอมูล ซีดีรอมและ Internet โดยท่ีการพัฒนามีความตอเนื่อง
ตลอดเวลาในอนาคตระบบการศึกษาจะนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ เขามาชวยในการเรียนการสอน เปนประโยชน
ตอภาวะสังคมปจจุบันมากข้ึนและเปนทางเลือกสําหรับผูเรียนท่ีมีขอจํากัดตางๆ ยกตัวอยางระบบท่ีถูกพัฒนาข้ึนมา
และมีแนวโนมในอนาคตจะถูกนํามาใชในวงการศึกษามากข้ึนคือมีระบบการประชุมทางเสียง การสัมมนาและการ
ประชุมวีดีทัศนสําหรับชั้นเรียนขนาดใหญผานดาวเทียม เคเบิล และเทคโนโลยีโทรศัพท เปนตน  
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  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษา 
  การศึกษาไทยในปจจุบันยังคงมุงเนนการผลิตรายใหรับใชสังคมเทานั้น เนื่องจากหลักสูตรท่ีจัดทําออกมา

ไมไดสอดคลองกับวิถีชีวิตของรายในชนบท ทําใหรายเหลานั้นกาวจากสังคมชนบทไปตั้งหลักแหลงในสังคมเมือง
แทนท่ีจะกลับ ไปพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
            ตลอดระยะเวลากวาหนึ่งทศวรรษท่ีมีการจัดระบบการศึกษาไทยการเปลี่ยนแปลงระบบ  การศึกษาถา
เปลี่ยนแปลงโดยยึดถือแต โรงเรียน ครู นักเรียน และเนื้อหาวิชาเปนหลักโดยไมไดใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
อ่ืนอยางเทา เทียมเปนเพียงการปรับเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบท่ีหนีไมพนการพายเรือในอางซ่ึง  ไมตางจากการศึกษาตอน
เริ่มตนท่ีนําเอาระบบโรงเรียนแบบตะวันตกเขามาเม่ือป พ.ศ 2441 ถาการศึกษาไทยยังเปนเชนนี้ผลเสียจะเกิดตอ
นักเรียน จิตสํานึกความเปนครู และสังคม นักเรียนจะกลายเปนผูท่ีมีความรูแตปฏิบัติไมไดเนื่องจากเขาไปไมถึง ปญหา
ท่ีแทจริงหลักสูตรยังคงเนนการวัดผลใหนักเรียนจดจําเนื้อหา กําหนดเวลาสอบผูเรียนก็ตองทองจํา กวดวิชาทําให
เสียเวลาสวนนี้ไปมากจนไมมีโอกาสไดเรียนรูชีวิตและ ประสบการณนอกหองเรียน 
 
     เพ่ือใหการศึกษาไทยมีการพัฒนาใหทันตอโลกแหงเทคโนโลยีการศึกษาไทยควรมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

    1. การศึกษาไทยตองมุงสรางราย สรางงาน สรางชาติ เปนการศึกษาแบบองครวมบูรณาการเชื่อมโยงกับ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง 
          2. การศึกษาไทยตองเนนผลตอผูเรียนท้ังในระดับนโยบายและระดับการเรียนการสอน  โดยกําหนด
นโยบายการศึกษาท่ีคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาส ใหผูเรียน เรียนรูตามวิธีท่ีถนัดและสนใจ เรียน
อยางสนุก เลนใหไดความรู มีความสุขกับการเรียน ครูสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาสใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห
ทําให เกิดความเชื่อม่ันในตนเองและมีความสุขกับการเรียน 
          3. การศึกษาไทยตองมุงยกระดับงานใหเปนแรงงานคุณภาพ (knowledge workers) ท่ีเขมแข็งและแข็ง
ขัน มีการกระจายอํานาจสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองทองถ่ิน มีการกําหนดมาตรฐานใน
การศึกษา จัดรูปแบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ มีการสงเสริมรากฐานและพัฒนาวิชาชีพครู บุคคลากร
ทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการศึกษาและการมีสวนรวมของบุคคลในครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน และสถาบันสังคมอ่ืนๆ 
         4. การศึกษาไทยควรมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาบูรณาการในการเรียนการสอนทําใหเด็กเกิดความสนใจ
ในการเรียนรู และทันตอยุคสมัยมากข้ึน 
 
     เหตุผลและความจําเปนตองปฏิรูปการศึกษา 
        การศึกษาในปจจุบันไมสามารถพัฒนารายไทยใหเปนรายไทยยุคใหมไดท้ังนี้เพราะ 
             1. คุณภาพการศึกษาตกต่ําไมทันโลก แขงขันไมได , กลาวคือ ความสามารถในการแขงขันสูประเทศเพ่ือน
บานไมได (ประเทศไทยอยูอันดับท่ี 33 จาก 47 ประเทศ), คุณภาพผูเรียนไทยเปนท่ีพอใจ มีสัมฤทธิ์ผลต่ําในทุกวิชา 
เชน สังคมศึกษา (รอยละ 55) ภาษาไทย (รอย 47) ภาษาอังกฤษ (รอยละ 34) และคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
(รอยละ 30). ผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพต่ํา คิดไมเปน ทําไมได แกปญหาไมได ไมรักการเรียนรู เปนแรงงานท่ีมี
คุณภาพต่ํา. การเรียนการสอนไมไดเนนความสามารถสากลเทาท่ีควร, ขาดการอบรมบมนิสัย ไมไดปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมและภูมิปญญาไทยอยางเพียงพอ. ท้ังนี้เพราะคุณภาพครูสวนใหญไมไดมาตรฐาน และหลักสูตรการเรียนการ
สอนและการประเมินผลผูเรียน เนนวิชาและครูเปนตัวตั้ง ไมไดใหความสําคัญแกผูเรียน , การเรียนการสอนไมเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง เนนการทองจํา แตไมเนนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการคิดริเริ่มสรางสรรค  
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            2 .การเขารับการศึกษาไมกวางขวาง ไมท่ัวถึง และไมเปนธรรม , เกิดความเหลื่อมล้ําในโอกาสการเขารับ
การศึกษา และคุณภาพการศึกษาท่ีไดรับ , กลาวคือ รายไทยมีการศึกษาเฉลี่ยเพียง 7.1 ป, แรงงานอายุ 13 ปข้ึนไป 
(48 ลานราย) รอยละ 68 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา , มีประชาชนอายุ 13-24 ป ซ่ึงเปนรายในวัยเรียน 
ถึง 7.1 ลานราย ท่ียังอยูนอกระบบการศึกษา  นอกจากนี้ ยังมีรายท่ีพลาดโอกาสและดอยโอกาสท่ีจะเขารับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานมีจํานวนมาก เชน เด็กพิการอายุ 6-17 ป มีถึงรอยละ 80 พลาดโอกาสเขารับการศึกษา 
            3. การศึกษาแปลกแยกจากสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม กลาวคือ การศึกษาท่ีจัดอยูในปจจุบันเปน
การศึกษาแบบแยกสวน  ไมสอดคลองกับการดํารงชีวิตในสังคม  อีกท้ังการศึกษาขาดการบูรณาการเชื่อมโยงกับดาน
ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมเขาไวในกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม ทําใหผูสําเร็จการศึกษาออนดอยทางคุณภาพ 
และจริยธรรม และขาดความภูมิใจในศิลปะ และภูมิปญญาไทย ซ่ึงเปนอันตรายอยางยิ่งก็การดํารงอยู และความม่ันคง
สถาพรของชาติไทย. 
            4. การบริหารจัดการศึกษาขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลาวคือ ในปจจุบันมีการบริหารรวมศูนย
อํานาจสูสวนกลางn มีการจัดองคกรซํ้าซอน สายบังคับบัญชายาว ไมมีเอกภาพดานนโยบาย และมาตรฐาน
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรต่ํา ขาดการเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม วิชาชีพครูตกต่ํา จึงไมไดรายดีรายเกงมา
เปนครู สังคมขาดศรัทธาและความเชื่อม่ันในวิชาชีพครู ขาดการพัฒนานโยบายอยางตอเนื่อง ขาดแคลนโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเขาถึงแหลงเรียนรู และขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ชุมชน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความเปนเลิศดานการศึกษา 

 จากรายงานผลการพัฒนาระบบราชการประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๔๖ (ฉบับสรุป)  ไดมีเนื้อหาบางสวน
กลาวถึง  การประเมินผลเพ่ือความเปนเลิศ  ตามเกณฑรางวัลคุณภาพของสหรัฐอเมริกา  (Malcolm  Baldridge  
National  Quality  Award : MBNQA)  ซ่ึงนับเปนหลักการแนวคิดการบริหารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล  
แนวหนึ่งท่ีมีประเด็นสําคัญในการพิจารณาเกณฑความเปนเลิศ  ๗  ดาน  ซ่ึงในการใชแนวคิดนี้ตอการพัฒนาระบบ
ราชการ  ควรจะไดศึกษาทําความเขาใจ  หากหนวยงานใดจะใชการพัฒนาหนวยงานสูความเปนเลิศ  ไมวาจะเปน
หนวยดานการศึกษา หนวยกําลังรบ หนวยสนับสนุนการรบ หรืออ่ืน ๆ  ซ่ึงถาพิจารณาแลวอาจเปนเรื่องพ้ืน ๆ สําหรับ
บางราย  แตอาจเปนเรื่องใหมสําหรับบางราย   

ความเปนมาของ MBNQA 
 รางวัลคุณภาพแหงชาติมัลคอลมบอลคริจ (Malcolm  Baldrige  National  Quality  Award : MBNQP)  
เปนรางวัลแหงชาติท่ีนําแนวคิดของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management : TQM)  มาใช
เพ่ือประเมินองคการตาง ๆ และมอบรางวัล  ซ่ึงเปนรางวัลคุณภาพแหงชาติในลักษณะเก่ียวกับรางวัลเดมม่ิงของประเทศ
ญี่ปุน  โดยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาไดตราเปนกฎหมาย เม่ือวันท่ี  20  สิงหาคม ค .ศ.1987  เพ่ือมอบใหแก
องคการท่ีประสบความสําเร็จดียิ่ง   ตามเกณฑตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในแตละป (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ,2545 : 
13)  โดยมี    เปาหมายเพ่ือสงเสริม  ยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ  อันนําไปสูการสรางความพึงพอใจแก
ลูกคา และเพ่ือผลตอองคการในท่ีสุด  บทบาทท่ีสําคัญของ MBNQA  มีอยู  3  ประการคือ 
 1. ชวยปรับปรุงวิธีการดําเนินการ ความสามารถและผลการดําเนินการใหเปนท่ียอมรับ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมท่ีแทจริง 
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       2. กระตุนใหมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติสูความเปนเลิศระหวางองคการ
ตาง ๆ  
       3. เปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาใชในการจัดการผลการดําเนินการขององคการ รวมท้ังใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู 
 

 หลักการ  แนวคิด และจุดมุงหมาย 
 เกณฑความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา  ไดถูกจัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการและแนวคิดของการ
นําองคการอยางมีวิสัยทัศน  ความเปนเลิศท่ีมุงเนนลูกคา  การเรียนรูขององคการและพนักงาน การใหความสําคัญตอ
พนักงานและลูกคา  ความคลองตัวการมุงเนนอนาคต  การจัดการเพ่ือนวัตกรรม  การจัดการโดยใชขอมูลจริง  การ
รับผิดชอบตอสาธารณะ  การมุงเนนท่ีผลลัพธและการสรางคุณคา และมุมมองในเชิงระบบ  หลักการและแนวคิด
เหลานี้มาจากความเชื่อและพฤติกรรมของสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานท่ีดีหลายแหง นํามาบูรณาภายใตกรอบ
ความคิดท่ีมุงเนนผลลัพธ  เพ่ือสรางเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและการใหขอมูลยอนกลับเกณฑความเปนเลิศในการ
ดําเนินงานดานการศึกษา (Education  Performance  Criteria  Excellence)  ไดถูกกําหนดข้ึนครั้งแรกในป ค .ศ.
1999  เนื่องจากผูกอตั้งรางวัล MBNQA  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาดานการศึกษา  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาประชากร และสงผลสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ (Baldrige  National  Quality  Program, 2002 
อางใน สมนึก  ทองเอ่ียม และคณะ ,2546 : 19 - 20)  ดังนั้นการแบงปนความรูเรื่องการจัดการศึกษาท่ีประสบ
ความสําเร็จยอมมีผลตอการพัฒนาสถานศึกษา   ตอมาในป 2001 และ 2002  ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ
เพ่ือใหเหมาะสมการเปลี่ยนแปลง  โดยนําแนวคิดเชิงระบบเขามาเปนแนวทางในการประเมินดวย 
 สําหรับจุดมุงหมายนั้น ทางสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (National  
Institute  of  Standards and Technology : NIST)  ซ่ึงเปนหนวยดําเนินงานโครงการ     คุณภาพแหงชาติ  
กลาววา เกณฑความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา  เปนกรอบท่ีเสริมใหเกิดการผสานหลักการของระบบ
คุณภาพกับการนําไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษาไดเปนอยางดี กอใหเกิดการปรับปรุงท้ังคุณภาพและผลิตภาพท้ัง
สถานศึกษาและสามารถยกระดับการแขงขันของตนเอง  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ  3  ประการคือ 
 1. เพ่ือสงมอบคุณคาท่ีไดรับการปรับปรุงอยูเสมอแกผูรับการศึกษา  
 2. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของท้ังสถานศึกษา 
 3.. การเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษาและสวนบุคคล 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 

ในการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําปการศึกษา  
2554 (หลังดําเนินการ)  ซ่ึงไดกําหนดหัวขอและระเบียบการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังตอไปนี้  

1. ประชากร (Population) 
2. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล 
3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. การนําเสนอ 

 
1. ประชากร  คือ   บุคลากรแนะแนว  และผูมีสวนเก่ียวของในการดําเนินโครงการฯ ท่ีสงนักเรียนเขาอบรม

พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ   
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด  เพ่ือเปดโอกาสให

ประชากรสามารถแสดงความคิดเห็นตางๆ  แบบสอบถามมีท้ังหมด   3  สวน  ดังนี้ 

สวนท่ี 1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ระดับความคิดเห็นท่ีไดรับจากโครงการ 
สวนท่ี 3  แสดงความคิดเห็นและขอเสนแนะอ่ืนๆ  
 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเพ่ือใหบุคคลากร
ครูแนะแนวผูท่ีเก่ียวของตอบแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด  ขอมูล ขอคิดเห็นตางๆ ของผูเขารวมโครงการโดย
ละเอียด 

 4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2555 
  

5.  การวิเคราะหขอมูล 
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชระบบโปรแกรมวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติแบบแจกแจงความถ่ีและรอยละเทานั้นในสวนคําถามปลายปดและจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ในเชิงลึกในสวนของคําถามปลายเปด  การแปลความหมายของขอมูลพิจารณาจากคาเฉลี่ย โดยแบงคะแนนเฉลี่ยเปน 
3 ระดับสเกลคําถาม มี 3 ระดับ ดังนี้ มา (3) ปานกลาง (2) นอย (1) เพ่ือแปลผลซ่ึงไดจากการแบงชวงคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้ (จากชูศรี วงศรัตน; 2541: 25) 
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ขนาดชั้น     = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
       จํานวนชั้น  
 
ขนาดชั้น    = 3 – 1        =  0.67 
       3      
           (ขีดจํากัดบนของชั้นแรก = ขําจํากัดลางของชั้นแรก + ขนาดชั้น – 0.01) 

ชวงคะแนนเฉล่ีย       แปลผล 

        1.00 - 1.66         นอย  

        1.67 - 2.33                                    ปานกลาง 

                 2.34 - 3.00                                       มาก 

6.  การนําเสนอ 
จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถ่ีรอยละในเชิงพรรณนาในบทท่ี 4 ใน

รูปแบบของตางรางแจกแจงความถ่ี และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบตางๆ ไดแจกแบบสอบถามของประชากร 
คาสถิติท่ีใชจะเปน  คาเฉลี่ย คารอยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะแสดงอยูในบทท่ี 5  แลวรวบรวมเปน
รูปเลม รายงานผูบริหาร และลงใน  Website ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เพ่ือเผยแพรใหประชาชนและ
ผูสนใจทราบตอไป 
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บทท่ี  4 

วิเคราะหขอมูล 
จากการติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  

 ประจําปการศึกษา  2554  (หลังดําเนินการ) ไดดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับโรงเรียนท่ีสงนักเรียนเขารวม
อบรมในโครงการฯ  จํานวน 50  โรงเรียน   ผลการติดตามและประเมินผล  สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
แบงเปนหัวขอดังนี้ 

สวนท่ี  1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี  2 ระดับความคิดเห็นท่ีไดรับจากโครงการ 
สวนท่ี  3 แสดงความคิดเห็นและขอเสนแนะอ่ืนๆ 
โดยจะแสดงผลการติดตามแบงออกเปนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดขอนแกน 
 

สวนท่ี  1   สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
              ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา สถานภาพ   
              ( N=50 ) 
ท่ี รายการ จํานวน 

(แหง) 
รอยละ 

1. เพศ    
          ชาย  9 18.00 
          หญิง  41 82.00 
 รวม 50  
2.  อายุ    
         ไมเกิน 30 ป  6 12.00 
         31-40  ป  11 22.00 
         41-50  ป  20 40.00 
         51 ป ข้ึนไป  13 26.00 
 รวม 50  
3.  ระดับการศึกษา    
        ไมระบุ  2 4.00 
        ปริญญาตรี  29 58.00 
        ปริญญาโท  19 38.00 
 รวม 50  
4.  สถานภาพ    
        โสด  16 32.00 
        สมรส  31 62.00 
        หมาย  3 6.00 
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 รวม 50  
       จากตาราง พบวาสวนใหญ  เปน หญิง  41 ราย คิดเปนรอยละ 82  ชาย 9 ราย  คิดเปนรอยละ 18  

มีอายุอยูในชวง  41-50  ป  จํานวน  20  ราย  คิดเปนรอยละ  40    อายุ 51 ป ข้ึนไป จํานวน  13  ราย  คิดเปน
รอยละ 26  อายุ 31-40  ป  จํานวน  11 ราย  คิดเปนรอยละ  22  และไมเกิน 30 ป  จํานวน  6  ราย  คิดเปนรอย
ละ  12   ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 29  ราย  คิดเปนรอยละ  58   ปริญญาโท   จํานวน  19    
ราย  คิดเปนรอยละ  38    ไมระบุ  จํานวน  2 ราย  คิดเปนรอยละ 4  สถานภาพ  สมรส  จํานวน  31  ราย  คิด
เปนรอยละ  62    โสด   จํานวน  16  ราย  คิดเปนรอยละ  32    หมาย  3  ราย  คิดเปนรอยละ  6 
 
สวนท่ี  2 ระดับความคิดเห็นท่ีไดรับจากโครงการ 

ท่ี ประเด็นคําถาม 
( x ) ระดับความ

คิดเห็น 
1 โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศฯ  ประจําป 2554 เกิดประโยชนอยาง

คุมคาในระดับใด 
2.94 มาก 

2 ความพึงพอใจโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศฯ อยูในระดับใด 2.96 มาก 
3 โครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศฯ สรางความเสมอภาคทางการศึกษา

ใหกับเด็กในชนบท 
2.88 มาก 

 รวม 2.92 มาก 
 
จากตางรางระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  

ท่ีเขารวมโครงการอบรมการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําป  2554  พบวา  มีระดับความ
คิดเห็น  อยูในระดับมาก  ( x  = 2.92 ) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  รายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด   คือ  การสราง
ความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับเด็กในชนบท ( x  = 2.88 ) ถึงแมวาจะมีคาเฉลี่ยต่ําแตยังอยูในเกณฑมาก 
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จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมอบรมและนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอได 

จากการตอบแบบสอบถาม  จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ  ประจําป  2554   จํานวน  2,730  ราย  สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  2,244 ราย  คิด
เปนรอยละ  82.20  ดังนี้ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เข้าอบรม สอบได้
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แผนภูมิเปรียบเทียบนักเรียนที่เขาอบรมและนักเรียนที่สอบได
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สถาบันท่ีนักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอไดมากท่ีสุด ดังภาพ 
 

 
 

สถาบันท่ีนักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอไดมากท่ีสุด   มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมากท่ีสุด   
จํานวน  603    รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน   จํานวน  432  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จํานวน  342 
ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน    213  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จํานวน  142 ราย 
และสถาบันอ่ืนๆ  จํานวน  1,174  ราย  

สถาบันอ่ืนๆ มีดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
2. วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
6. วิทยาลัยการพล 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
8. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
9. ศึกษาตอตางประเทศ (ฝรั่งเศส) 

 

มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม
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มหาวิทยาลยั
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มหาสารคาม
อ่ืนๆ
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในสถาบันระดับอุดมศึกษา
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แยกเปนโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดขอนแกน 
   
 จํานวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมอบรมและนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอได 

จากการตอบแบบสอบถาม  จํานวนนักเรียนท่ีเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทาง
วิชาการ  ประจําป  2554   จํานวน  302  ราย  สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  212  ราย  คิดเปน
รอยละ  70.20  ดังนี้ 

 

 
  

จากแผนภูมิ  พบวา  จํานวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมโครงการฯ  มีจํานวน  302  ราย   และสอบ
เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  212  ราย  คิดเปนรอยละ  70.19 
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ผูเ้ขา้อบรม ผูส้อบได้

แผนภูมิเปรียบเทียบนักเรียนท่ีเข้าอบรมและนักเรียนท่ีสอบได้
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สถาบันท่ีนักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอไดมากท่ีสุด  จากการติดตามและประเมินผล  จํานวนนักเรียนท่ี

สอบเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาตามลําดับ 
                                     

                                      
   จากแผนภูมิ  พบวา  นักเรียนสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมากท่ีสุด  จํานวน  50  ราย  
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จํานวน  40 ราย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 35 ราย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน    17  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จํานวน  11 ราย และสถาบัน
อ่ืนๆ  จํานวน  42 ราย ดังแผนภูมิ 

สถาบันอ่ืนๆ มีดังนี้  
1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
2. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
4. มหาวิยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
5. วิทยาลัยการพละ 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
7. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
8. ศึกษาตอตางประเทศ (ฝรั่งเศส) 
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สังกดั อบจ. ขอนแก่น
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 โรงเรียนในสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา ในจังหวัดขอนแกน 

จํานวนนักเรียนโรงเรียนในสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเขารวมอบรมและนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอ 
ไดจากการตอบแบบสอบถามของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดขอนแกน  ท้ังหมด 41  
โรงเรียน  
 

 
   

จากแผนภูมิ  พบวามีนักเรียนท่ีเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  
 จํานวน  2,428 ราย  สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  2,032  ราย  คิดเปนรอยละ  83.69  ไดดังนี้ 
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แผนภูมิเปรียบเทยีบนักเรียนทีเ่ข้าอบรมและนักเรียนทีส่อบได้
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          สถาบันท่ีนักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอไดมากท่ีสุด ดังนี้ 
 

                       
      

จากแผนภูมิ  พบวานักเรียนสอบเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมากท่ีสุด  จํานวน  553  ราย  
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน   จํานวน  397  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จํานวน 302 ราย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน    213  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จํานวน  131  ราย และสถาบันอ่ืนๆ  
จํานวน  1,115 ราย                                                

สถาบันอ่ืนๆ มีดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยราชมงคล 
2. มหาวิทยาลัยสุรนารี 
3. วิทยาลัยการอาชีพ 
4. มหาวิทยาลัยแมโจ 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
6. มหาวิทยาลัยบรูพา 
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
8. เทคโนโลยีพระจอมเกลาลาดกระบัง 
9. มหาวิทยาลัยนครพนม 
10. เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
11. มหาวิทยาลัยมหิดล 
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น ม.ราชภฎัเลย
ม. ราชภฎั

อุบลราชธานี

ม.ราชภฎั

มหาสารคาม
อ่ืนๆ 

ชุดขอ้มูล1 553 397 302 213 131 1,115 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนท่ีสอบเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของโรงเรียนใน

เขตพืน้ท่ีสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
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13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
14. มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศิลปากร 
สวนท่ี 3 ความตองการในการพัฒนา 

 จากการตอบแบบสอบถาม  พบวา  บุคลากรครูแนะแนว ตองการใหพัฒนามากท่ีสุดคือ  ดานการพัฒนา
สังคม (การแกไขปญหายาเสพติด,วัยรุนม่ัวสุม) รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต/แกไขปญหาความยากจน  ดานการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภค บริโภค การเกษตร  ดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  และดานการสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเท่ียว  ตามลําดับ 

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
1. ปญหายาเสพติด และปญหาทางสังคมของวัยรุนเปนปญหาสําคัญและเรงดวนท่ีตองการแกไขเพราะถา  

หากไมไดรับการแกไขจะทําใหลูกหลานกอเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย  
2. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนสงเสริมดานการศึกษามากๆ ท้ังการศึกษาตอ ตลอดจน  

นักเรียนดอยโอกาสท่ีอยากเรียนแตขาดปจจัยหลายๆดาน และกระจายการศึกษาสูชนบทใหมากๆ        
3. เปนโครงการท่ีดีมาก  เปนประโยชนกับนักเรียน  อยากใหจัดโครงการนี้อยางตอเนื่อง และขอขอบคุณ  

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีทํากิจกรรมโครงการท่ีสรางโอกาสทางการศึกษา
ใหกับนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. ตองการใหองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจัดโครงการอบรมพัฒนาฯ อยางตอเนื่อง  
5. ขอขอบคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนและคณะผูบริหาร ผูจัดทําโครงการฯทุกทานที  

จัดโครงการนี้ข้ึนมาทําใหนักเรียนชนบทมีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมนักเรียนในเขตอําเภอเมือง  สถิติการเรียนตอ
สูงข้ึนทุกป 
 

6. ใหจัดสรรงบประมาณลงสูโรงเรียนท่ีอยูหางไกลและควรจัดหาสื่อท่ีทันสมัยและควรมีระบบ ICT ใหมาก 
ท่ีสุด 

7. กาเลือกวิทยากรขอใหมีคุณภาพ  เลือกแบบเจาะจง ไมเลือกแบบเหมาบริษัท  
8. ตองการใหมีการจัดเปนทุนการศึกษา หรืองบประมาณในการจัดคายวิชาการ สําหรับโรงเรียนท่ีมีความ  

ตั้งใจท่ีจะสงเสริมการมีสวนรวมของนักเรียน  
9. หากเปนไปได  ตองการใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกรายไดเขารวมโครงการกันอยางท่ัวถึง  
10. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ควรมีการออกพบประชาชนทุกพ้ืนท่ีอยางนอย 1 ครั้ง/ป  

เพ่ือรับทราบปญหาและแกปญหาจากประสบการณตรง      
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บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําป  
พ.ศ. 2554  (หลังดําเนินการ) จํานวน 50 โรงเรียน  ระหวางเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2555   องคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกนไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามหัวขอดังนี้ 

1. วัตถุประสงค 
2. สรุปผล 
3. อภิปราย 
4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
1. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือตองการทราบจํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได  
2. เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นตอการดําเนินงานตามโครงการ  

 
2. สรุปผลการติดตามฯ 

2.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  การติดตามและประเมินผลผูเขารวมโครงการอบรม 
พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําป พ.ศ. 2554  (หลังดําเนินการ)  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม  
จํานวน  50 ราย  พบวาสวนใหญ  เปน หญิง  41  ราย  คิดเปนรอยละ 82   ชาย  9  ราย   คิดเปนรอยละ  18    มี
อายุอยูในชวง  41-50  ป  จํานวน  20  ราย  คิดเปนรอยละ  40    อายุ 51 ป ข้ึนไป จํานวน  13  ราย  คิดเปนรอย
ละ 26  อายุ 31-40  ป  จํานวน  11 ราย  คิดเปนรอยละ  22  และไมเกิน 30 ป  จํานวน  6  ราย  คิดเปนรอยละ  
12   ระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จํานวน 29  ราย  คิดเปนรอยละ  58   ปริญญาโท   จํานวน  19    ราย  
คิดเปนรอยละ  38    ไมระบุ  จํานวน  2 ราย  คิดเปนรอยละ 4  สถานภาพ  สมรส  จํานวน  31  ราย  คิดเปนรอย
ละ  62    โสด   จํานวน  16  ราย  คิดเปนรอยละ  32    หมาย  3  ราย  คิดเปนรอยละ  6 
 
  2.2 จํานวนนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  สรุปไดวานักเรียนท่ีเขารวมโครงการอบรม
พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ   จํานวน  2,730 ราย  สอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  จํานวน  
2,244  ราย  คิดเปนรอยละ  82.20  

สถาบันท่ีนักเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอไดมากท่ีสุด   มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมากท่ีสุด   
จํานวน  603    รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน   จํานวน  432  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จํานวน  342 
ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จํานวน    213  ราย  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จํานวน  142 ราย 
และสถาบันอ่ืนๆ  จํานวน  1,174  ราย  

สถาบันอ่ืนๆ มีดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
2. วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน 
3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 
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5. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
6. วิทยาลัยการพล 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
8. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
9. ศึกษาตอตางประเทศ (ฝรั่งเศส) 
 
2.3 ความคิดเห็นกับเก่ียวกับโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2554   

 พบวา  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
( x  = 2.92) เพ่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ขอท่ีมีคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือดานความพึงพอใจตอโครงการ ( x  = 2.96 )    รองลงมาคือ  ประโยชนท่ีไดรับและความคุมคา ( x  = 2.94 )  
และดานการสรางความเสมอภาคทางดานการศึกษา( x  = 2.88)   
 

3. การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหขอมูลการติดตามและประเมินผลโครงการในครั้งนี้ เพ่ือตองการทราบ  จํานวนนักเรียน
ท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับ มีประเด็นนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

จากการติดตามและประเมินผลนักเรียนท่ีสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได  สวนใหญสอบเขา
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ   นักเรียนท่ีไดเขารับอบรมฯ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก หนวยงานภาครัฐไดมองเห็นความสําคัญดานการศึกษา  จึงไดสงเสริม 
สนับสนุน  สรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กในชนบทใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  เปนการเพ่ิมโอกาสในการ
สอบของนักเรียนมากข้ึน  ซ่ึงนักเรียนท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูและเทคนิคตางๆ ท่ีไดรับจาก คณาจารย  ผูมี
ประสบการณในการสอนและสามารถถายทอดวิชาความรูใหกับนักเรียนเขาใจ  นําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ  
สามารถสอบเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  และคณะท่ีตนเองตั้งใจ  ซ่ึงจากการอบรมยังมีขอจํากัดของโควตา
นักเรียนท่ีเขารวม ทําใหนักเรียนท่ีมีความสนใจขาดโอกาสท่ีจะไดรับแนวขอสอบและเทคนิคในการทําขอสอบ  จึงทํา
ใหพลาดโอกาสในการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได  หนวยงานภาครัฐสรางโอกาสใหกับเด็กและสรางความ
เปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา  เปนการนําขององคกรท่ีมีความเปนเลิศ  มุงเนนท่ีผลลัพธและการสราง
คุณคาของสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานท่ีดี  มีการนํามาบูรณาการภายใตกรอบความคิดท่ีม่ังเนนผลลัพท  เพ่ือเปน
การสรางพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานและการใหขอมูลยอนกลับความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา  

ปญหาในการติดตามและประเมินผลโครงการ พบวา    
สถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ทําใหแบบสอบถามท่ีตอบรับ  

กลับมามีจํานวนนอย  การนําขอมูลมาทําการวิเคราะหและประมวลผลไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
 

4. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล  มีดังนี้ 

ขอแสนอแนะในการนําไปใช 
1.  จากการติดตามและประเมินผล  พบวา  นักเรียนในแตละสถานศึกษามีความตองการท่ีจะเขารวมสอน  

เสริม เพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้น  องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ควรเพ่ิมโควตาของนักเรียนท่ีจะเขารวมโครงการหรือคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสนใจของแตละสถานศึกษา  

2. จากการติดตามและประเมินผล  พบวา  วิทยากรหรืออาจารยท่ีถายทอดวิชาความรู  ควรเลือกอาจารยท่ี  
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ชํานาญเฉพาะวิชานั้นๆ  เพ่ือท่ีจะทําใหนักเรียนไดรับความรูและเทคนิคตางๆ จากอาจารย มีความเขาใจในแตละวิชา
ไดงายข้ึน 

ขอเสนอแนะในการดําเนินการครั้งตอไป 
 จากการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีขอเสนอแนะท่ีอาจจะเปน
ประโยชนตอการ จัดโครงการฯ ในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. เห็นควรใหมีการจัดโครงการอบรมฯ  อยางตอเนื่องเพ่ือใหนักเรียนไดนําเทคนิคไปใชในการสอบเขา  
ศึกษาตอ 

2. เห็นควรใหทางบุคลากรครูในแตโรงเรียนควรคัดนักเรียนท่ีสนใจในการอบรม โดยรายท่ีเขารวมอบรมใน  
ครั้งแรกแลว ไดเปลี่ยนใหรายท่ียังไมไดเขาอบรมไดเขาอบรมในครั้งท่ี 2 เพ่ือจะไดใหทุกรายมีโอกาสเทาเทียมกัน 

3.  เห็นควรทําเฉลยแนวขอสอบแบบวัน/วัน เพราะนักเรียนบางรายไมสามารถท่ีจะหาผลเฉลยทางสื่อ 
อินเตอรเน็ต   ทําใหนักเรียนเสียโอกาสเนื่องจากตามขอมูลขาวสารไมทัน 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2524 : 
กรุงเทพฯ, 2524 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 2552 . แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ขอนแกน ประจําป 2553-2555 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัด 
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ขอนแกน. 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 2553. เอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2553. กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 2553. โครงการสงเสริมการศึกษา ประจําป 2553 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน. 
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http://www.lms.Thaicyberu.go.th/officialtcu/ 
http://www.moe.go.th.main 2/edu.reform.htm 
http://www.siamsouth.com/smf/index.php 
http://www.portal.in.th/uwara/pages/dw/ 
http://www. Nfe.go.th/13/banprak 
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การติดตามและประเมินผลโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ  ประจําป  2554 
คณะที่ปรึกษา 

1.  ดร.พงษศักด์ิ   ต้ังวานิชกพงษ    นายกองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
2.  นายสุชาติ     โคตรทุม    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
3.  นางสุมาลี     ฐานวิเศษ    รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
4.  นายธาดา    พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
5.  นางสาวนงลักษณ   รัตนจันทร              รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
       ประวัติการศึกษา 
1. นายวุฒิพร  ศรีมังกรแกว  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแกน     กรรมการ 

           -ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
            -ปริญญาโท  สาขาไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  
 2. นายณัฐพล  แกวขัน   สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแกน  กรรมการ 
     -ปริญญาตรี   นิติศาสตรบัณฑิต          มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
     -ปริญญาโท   นิติศาสตรมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

3. นายสุรสิทธิ์ เรายพรม  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.หนองเรือ         กรรมการ  
           -  ปริญญาตรี    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
  4. นายเล่ือน  ศรีสุนนท    ผูแทนประชาคมทองถิ่น    กรรมการ  
          -  ขาราชการบํานาญ    

5. นายชัยเลิศ  จันทร    ผูแทนประชาคมทองถิ่น    กรรมการ  
             -ผูใหญบาน บานหัวบึง  ตําบลพังทุย  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแกน  
     -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

6. ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน          กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมือง                       กรรมการ 
8. นางสาวนงลักษณ  รัตนจันทร รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน             กรรมการ 
   - ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรรมการ  

            -ปริญญาโท   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. รองศาสตราจารย วิไลวัจส  กฤษณะภูติ  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
     ขาราชการบํานาญ 
     -ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตรบัณฑิต               จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     -ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

         10. นายประยุทธ  ชาญนุวงศ               ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
                     ขาราชการบํานาญ 
                    -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
                    -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 11. นายเพ็ชร    มูลปอม      ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ  
      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตรการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
                      วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
 

คณะทํางาน 

1. นางดวงเนตร   ชาสุวรรณ  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7           คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการท่ัวไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
                 -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
          2. นางนวลมณี เหลากุนทา เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7ว คณะทํางาน  
                 -ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                 -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขารัฐประศาสนศาสตร  
                   มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
             3. นายอภิเดช สุระมณี  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 5          คณะทํางาน  
                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการท่ัวไป      มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
             4. นางกมลสร สหนาวิน ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  คณะทํางาน  
                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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