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บทสรุปผู้บรหิาร 

          การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรสําหรับใช้ใน
การจัดการศึกษา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ดําเนินการมา เพ่ือให้ทราบการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดฯ  ทราบรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการ และทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  และใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

     ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จํานวน  19 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย, โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร, โรงเรียน
เปรมติณสูลานนท์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา, โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย, โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา, โรงเรียน 
พูวัดพิทยาคม, โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์,  โรงเรียนโนนหันวิทยายน, โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์, โรงเรียนซําสูง
พิทยาคม, โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม, โรงเรียนมัธยมหนองเขียด, โรงเรียนสีชมพูศึกษา, โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
และ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
            ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในคร้ังน้ี คือ ผู้บริหาร,ครู,บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งน้ีใช้วิธีแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่าง  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน  771  คน 

1. ผู้ให้ข้อมูล (ผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา) จํานวนทั้งหมด  122 คน  พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จํานวน 69 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.55   เพศชาย จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.44  มีอายุ
ระหว่าง  31-40 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาอายุระหว่าง  41-50 ปี จํานวน  36 คน   คิด
เป็นร้อยละ 29.50  อายุตํ่าสุดระหว่าง 21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  8.19  สถานะเป็นครู จํานวน 97 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.50 รองลงมาเป็นผู้บริหารสถาน ศึกษา จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65 และบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.01  การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาโท จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.45  รองลงมาปริญญาตรี  จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.44  น้อยสุดปริญญาเอก จํานวน 1 คน       
คิดเป็นร้อยละ 0.82  ระยะเวลาการทํางานอยู่ในสถานศึกษาแห่งน้ีส่วนใหญ่ สูงสุด  5-10 ปี จํานวน 67  คน      
คิดเป็นร้อยละ  54.91  รองลงมามากกว่า 10 ปีขึ้นไป  จํานวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.41  และระยะเวลา
น้อยกว่า 3  ปี  จํานวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.67 

2. ผู้ให้ข้อมูล (นักเรียน) จํานวนทั้งสิ้น  649  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 361 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.62  เพศชาย จํานวน  288 คน คิดเป็นร้อยละ  44.37  อายุส่วนใหญ่ 16 ปีขึ้นไป จํานวน 326  คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.23  รองลงมา อายุระหว่าง  13-15 ปี จํานวน  319  คน คิดเป็นร้อยละ  49.15  มีอายุตํ่ากว่า  
12  ปี  จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.61   สถานะเป็นนักเรียน  จํานวน 644 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.23   
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 328 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.53  รองลงมามัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จํานวน  309 คน  คิดเป็นร้อยละ  47.61  และระดับการศึกษาน้อยสุดประถมศึกษา  จํานวน  12  คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.84   
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    การเดินทางมาเรียนส่วนใหญ่ มาโดย รถรับ – ส่งของโรงเรียน จํานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ  55.00  
รองลงมารถจักรยานยนต์  จํานวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.10  เดินเท้ามาโรงเรียน จํานวน  90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.86  และเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์น้อยสุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07   

    ได้รับเงินมาโรงเรียนไม่เกิน 100 บาท/วัน  จํานวน 548 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.43  รองลงมา 100-
300 บาท/วัน  จํานวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.93  และได้เงินมากกว่า  1,000 บาท/เดือน จํานวน 17  คน 
คิดเป็นร้อยละ  2.61 
 

สรุปผลการติดตาม 

              จากการติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  16  แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ  พบว่า  
                 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นอย่างหลากหลายและมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียน นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง เป็นไปแนวทางเดียวกันในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนจะเลือกเรียนในส่วนที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนเอง ซึ่งทําให้นักเรียนมีความรู้ มีประสบการณ์
สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน ครู มีความรู้ ความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียน 
ครูและผู้เรียนยังสามารถพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในเรียนการสอนเพ่ือให้การศึกษาทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความรู้
ทักษะ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น และยังเน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทนมีระเบียบวินัย ควบคู่กับการ
จัดการการสอนในโรงเรียน พร้อมจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความพร้อมรวมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบใน
การเรียน  โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย และเหมาะสมกับผู้เรียน มีการวางแผนในการพัฒนา และนําไปสู่
การปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
                  รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัด
การศึกษาเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน มีการกระจายอํานาจให้กับผู้ดูแล
ในแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนการเลือกเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนชอบ หรือความถนัดและสถานศึกษา
ยังจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง ในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่า โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน  โดยการสอดแทรกข้อมูลภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิชาเรียน เช่น ในด้าน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และอาชีพ  มีการสร้างเครือข่ายของชุมชน เอาประสบการณ์ที่หลากหลายของชุมชน มาช่วยใน
การบริหารจัดการรวมท้ังการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีความพร้อมในการ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  จะเห็นได้จากการที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก หน่วยงาน  หรือ
ผู้นําชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมฯ ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ กับโรงเรียน และนักเรียน ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนท่ีมีคุณภาพในอนาคต  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทํางานร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ดังน้ัน ความหลากหลาย ของบุคคลที่เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความ สําคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นอย่างย่ิง  
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              จากการติดตามและประเมินผลโครงการส่วนของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหาร,ครู,บุคลากรทางการศึกษา ให้
ความสําคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษามีบุคลากรครู 
ที่มีความรู้ความสามารถ และมีจํานวนเพียงพอ จึงทําให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทําให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ และมีความเหมาะสม ให้แก่นักเรียนในระดับช้ันต่างๆ ทางโรงเรียนได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ 
อย่างหลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง โดยอาจใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
กิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความ
สะดวกหลายๆ ลักษณะ  ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะเน้นการพัฒนา
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความต้องการของนักเรียน  เน้นพัฒนาคุณภาพของนักเรียน จึงทําให้เกิดการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดปัญหาในช้ันเรียนควรจัดการแก้ปัญหากันเป็นกลุ่มแสดงความ
คิดเห็นจนกว่าคําตอบจะเป็นไปในทางเดียวกัน  
    จากการติดตามและประเมินผลโครงการส่วนของนักเรียน พบว่า คือ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจํานวนเพียงพอ โดยเริ่มจากครูจะต้องมีใบประกอบ
วิชาวิชาชีพครู มีประสบการณ์จากวิชาชีพน้ันๆ ครูมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอน มีการจัดแผนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แยกเป็นแต่ละด้านตามสาระการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยสาระการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานจะครอบคลุมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ส่วนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมมุ่งสู่ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ 
และมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประเทศไทย 4.0 ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ และครูมี
จํานวนเพียงพอ สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่แสดงออกที่หลากหลาย โดย
เน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีระเบียบวินัย และภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตน  และนักเรียนเลือกเรียนใน
ด้านที่ตนเองชอบและถนัด เหมาะสมกับช่วงวัยการพัฒนาการของผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการ
พัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งอาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน  
              การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตลอด
จนถึงผู้นําชุมชน และองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืนเข้ามาร่วมบริหารจัดการเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหลงเรียนรู้สําหรับจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ โดยเน้นการมมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล 

ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช ้
      จากผลการติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีข้อเสนอแนะที่ 
อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 ในปีงบประมาณถัดไป ดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะของ ผูบ้รหิาร,ครู,บุคลากรทางการศกึษา 
 1. หลักสูตรการจัดการศึกษาในระบบของกรมฯ ไม่ควรกําหนดรายวิชาให้โรงเรียน  ควรเปิดโอกาสให้
โรงเรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
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 2. โครงการ SBMLD เป็นโครงการที่ดีมาก สามารถตอบสนองกิจกรรม/การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 
 3. เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาทักษะการทํางานของนักเรียนได้เป็นอย่างดีควรดําเนินการให้ต่อเน่ือง 
 4.ควรมีการสํารวจความต้องการด้านการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกๆปีใช้คําถามปลายเปิด ทาํผลการ
สํารวจมาอภิปรายในห้องประชุมครู-กรรมการสถานศึกษา-ผู้ปกครอง 
 5.ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทั้ง 4 กรอบ คอื การจัดการศึกษาในระบบ การ
จัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็ง ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 6.ครูไม่เข้าใจ SBMLD ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ควรมีการพูดคุยทําความเข้าใจการทําโครงการมากกว่าน้ี 
 7.งบประมาณ SBMLD ใช้ใหต้รงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งบางคร้ังไม่เข้าใจใน SBMLD เท่าที่ควร 
 8.ควรมีการร่วมมือกับเครือขา่ยชุมชนสถาบันให้มากย่ิงขึ้น 
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คํานํา 

  การติดตามและประเมินผลโครงการ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองได้
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)  เพ่ือเป็นการพัฒนาความ
เข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการจัดการศึกษาเป็น 3 รูปแบบ  การพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ระบบ  การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ  การพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งการพัฒนาการจัด
การศึกษาในแต่ละด้านนักเรียนเป็นผู้เลือกเรียนตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของตนเอง ครอบคลุมครบถ้วนทั้ง
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ  เพ่ิมเติมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ให้แก่นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้นําเงินงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับไปบริหารจัดการด้านจัดการศึกษาได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดําเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของนักเรียนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในผลสําเร็จของงาน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนในโรงเรียน 

  ท้ายน้ีใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้การ
สนับสนุนและมองเห็นความสําคัญของการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน  และขอขอบคุณ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 19  
แห่ง  ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้นําเสนอรายงานผลการติดตามฯ ต่อผู้บริหารฯ และเผยแพร่
ให้ผู้สนใจได้รับทราบ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารรายงานผลการติดตามฯ ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สนใจ 
หรือส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินงานคร้ังต่อไป 
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กองแผนและงบประมาณ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตผุล 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 289 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและตามความต้องการภายในท้องถิ่น
น้ัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการ
จัดการศึกษาของชาติ และคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 41 กําหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น” โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                 
ปัจจุบันน้ี  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยมีมาตรฐานการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทและส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับต่างๆ ในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนาอาชีพของประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น อีกทั้งยังถือเป็น
พันธะทางสังคมในท้องถิ่นน้ัน ๆ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาใหม่ในท้องถิ่น ที่เกิดจากการกําหนดรูปแบบการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องต่อการจัดการศึกษา โดยการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล    
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 19 โรงเรียน เป็นการบริหารของ
นายกองค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อยู่ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด ๒  การกําหนด
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 17 ภายใต้บังคับ  มาตรา 16 ให้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตนเอง  ข้อ 6  การจัดการศึกษา  ดังน้ี เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพ และตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 3 รูปแบบ การจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม ทําหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ต้ังงบประมาณให้การสนับสนุนโรงเรียนใน
สังกัดฯ จํานวน  19  แห่ง ทุกปี   ซึ่งจะต้องจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามทันกระแสโลกาภิวัฒน์โดยให้เด็ก 
เยาวชน มีศักยภาพและอัจฉริยภาพและมีความรู้ความสามารถในการนําไปใช้ประกอบอาชีพควบคู่กับการเรียนใน
โรงเรียนได้  รวมท้ังการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยทั้งทางด้านอุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน 
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1.2  วัตถุประสงคข์องการตดิตามและประเมินผล                                                                              
 1.2.1 เพ่ือให้ทราบสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา                                       
 1.2.2 เพ่ือให้ทราบรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
 1.2.3เพ่ือให้ทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น         
          1.2.4  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัดฯ 
 

1.3  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล  

 1.3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้เข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2560 

 1.3.2  ขอบเขตพ้ืนที่ คือ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 16 แห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการ (SBMLD) คือ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์-ศึกษา โรงเรียนพูวัดพิทยาคม  
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  โรงเรียนโนนหันวิทยายน  โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียนซําสูงพิทยาคม 
โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม โรงเรียนมัธยมหนองเขียด โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

 1.3.3 ในเชิงระยะเวลา คือ ทําการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างเดือน  มกราคม – สิงหาคม  2560 

1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั                                                                                                          
 1.4.1. ทราบสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา                                              
 1.4.2 ทราบรปูแบบการพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 
          1.4.3 ทราบถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น                      
 1.4.4 มีข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

               การพฒันาท้องถ่ิน  หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนา
ประเทศ คือการทําสิ่งเหล่าน้ันให้ดีขึ้น เจรญิขึ้น สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญใ่ห้ได้ดีย่ิงขึ้น 
                การจัดการศกึษา  หมายถึง การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคญัที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
        การจัดการเรยีนรู ้ด้านผู้เรียน หมายถงึกระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ ที่ผู้เรียนมสี่วนร่วม 
เน้นการปฏิบัติจริง การพัฒนา กระบวนการคิด แรมีอิสระในการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลายกลาย สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้ 
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                สื่อในการเรียนการสอน คือ ตัวกลางซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็น
ตัวนําความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้นําไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด และ
ยังได้รับการพัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดย้ัง นักการศึกษา
เรียกช่ือการสอนด้วยช่ือต่างๆ เช่นอุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรยีนการสอน
สื่อการศึกษาเป็นต้น 
               ภมิูปญัญาของท้องถ่ิน คือ ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพ่ีน้อง หรือ
ผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ  ความรู้เหล่าน้ีสอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มคีวามกตัญญูรู้คณุพ่อแม่ และผู้มี
พระคุณ มีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อ่ืน ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็น
ความรู้ที่มีคุณธรรม สอนใหค้นเป็นคนดี สอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทําลาย ให้
เคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และคนทีล่่วงลับไปแล้ว 

              การมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริง ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชน 
              โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองท้องถ่ิน คือ โรงเรียนที่มีการบริหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              พฤติกรรมการเรียนรู ้คือ เป็นพฤติกรรมที่อาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้เก่ียวข้องกับระบบ
ประสาท ต้องมีความสามารถในการจํา ทําให้มีการเรียนรูไ้ด้มากขึ้น 
              เครือข่ายสารสนเทศ คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนํามาเช่ือมต่อกันเพ่ือให้ผู้ใช้ใน
เครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้"  เครือข่ายน้ันมี
หลายขนาด ต้ังแต่ขนาดเล็กที่เช่ือมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพ่ือใช้งานในบ้านหรือในบริษัท
เล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกันทั่วโลก 
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                                                         บทที่ 2 
 

                                                   เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

         การติดตามและประเมินผลโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ศึกษาแนวคิด  วิธีการดําเนินการและ
งานทีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล ตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการศึกษา 
3. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 
4. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

      5.  แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ (Learning) 
       การเรียนรู้ ความคิดที่นักวิชาการได้อ้างถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน กําหนดนิยามไว้อย่าง
กว้างขวาง ดังน้ี 
       การเรียนรู้ หมายถึง เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ และ
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว 
      “การเรียนรู้ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (learned behaviorหรือAcquired behavior) เป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้มีมาแต่กําเนิดเกิดจากการเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์มาก่อนจึงจะเกิดพฤติกรรมได้”           
( Williamson and Heyden , 2004 ) 
 แนวคิดที่ 1 การเรียนรู้แบบฝังใจ ( imprinting ) 
                 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบจดจํา จะปฏิบัติตามวัตถุและทําตามสิ่งที่แรกที่ปรากฏเท่าน้ันเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อผ่านช่วงเวลาน้ีไปแล้วจะไม่แสดงพฤติกรรมการฝังใจอีก   
                 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างถาวร เมื่อเกิดการเรียนรู้และฝังใจต่อสิ่งใดแล้ว จะจดจําสิ่งน้ันและแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งน้ันตลอดไป  
                 พฤติกรรมการฝังใจ จะเกิดขึ้นกับสิ่งแรกเกิดและสิ่งแรกเกิดน้ี มักจะแข็งแรงพอที่จะเดินตามแม่
ของมันได้ เช่น ลูกไก่ ลูกเป็ด ลูกห่าน ลูกแพะ ลูกวัว เป็นต้น  
                 พฤติกรรมที่สําคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากทําให้ลูกและแม่ได้รู้จักกันได้ดูแลคุ้มครองลูกอ่อน และยัง
มีผลต่อเน่ืองไปถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกเมื่อสิ่งน้ีมีอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสังคมของสิ่งน้ีก็จะ
เหมือนกัน 
       แนวคิดที่ 2 การเรียนรู้แบบแฮบบิชูเอชัน แฮบบิชูเอชัน ( habituation ) คือความเคยชิน เป็น
พฤติกรรมตอบสนองที่ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าไม่มีความหมายต่อการดํารงชีวิต ทั้งในด้านบวกและในด้านลบและ
พฤติกรรมที่ตอบสนองจะค่อยๆ ลดลงทั้งๆ ที่ตัวกระตุ้นยังอยู่หรือเรียกอีกอย่างว่า การเพิกเฉย หรือละเลยต่อสิ่ง
เร้าที่ไม่มีความหมายต่อการดํารงชีวิต เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านมจะตอบสนองต่อเสียงดังด้วยการหันหัวไปทางที่
เกิดเสียงเสมอหากเสียงน้ันดังอยู่เป็นประจําและไม่มีความหมายอย่างใดต่อสัตว์น้ัน จะทําให้พฤติกรรมในการหัน
หัวไปทางเสียงที่เกิดขึ้นลดลงเรื่อยๆ เมื่อนานเข้าๆ ก็จะไม่หันหัวไปทางเสียงน้ันเลย พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ
ความเคยชินน้ี ต้องอาศัยความจําและประสบการณ์เป็นพ้ืนฐาน คือ ต้องสามารถจําได้ว่าสิ่งกระตุ้นน้ันเป็นอะไร
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และไม่มีผลต่อตนเองจึงไม่ตอบสนอง สิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมแบบนี้ได้ต้องมีสมองส่วนเซรีบรัมเจริญดี เพราะสมอง
ส่วนน้ีมีหน้าที่ในการจําและ คิดสิ่งต่างๆด้วย   
     แนวคิดที่  3   การเรียนรู้แบบมีเงื่ อนไข  (Conditioning) หรือการเ รียนรู้ แบบมีเ ง่ือนไข 
(Conditioned reflex หรือ Associative learning) เป็นการเรียนรู้ แบบที่มีต่อสิ่งเร้าสองสิ่ง สิ่งเร้า สิ่งหน่ึงเป็นสิ่ง
เร้าแท้ และสิ่งเร้าอีกสิ่งหน่ึงเป็นสิ่งเร้าเทียมโดยสิ่งเร้าเทียม จะทําหน้าที่แทนสิ่งเร้าแท้ได้ โดยท่ีมีผลตอบสนอง 
เช่นเดียวกับสิ่งเร้าแท้ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) ได้ทดลองในสุนัข โดยให้อาหารสุนัข เมื่อสุนัขได้อาหารจะ
เกิดพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์อย่างง่ายขึ้น คือ นํ้าลายไหลออกมาขณะที่กินอาหาร ต่อมา พาฟลอฟ ให้อาหารพร้อม
กับสั่นกระด่ิงไปด้วยหลายๆ ครั้ง สุนัขจะมีนํ้าลายไหลออกมาด้วยเสมอ เพียงแต่ พาฟลอฟสั่นกระด่ิงเท่าน้ัน สุนัขก็
เกิดอาการนํ้าลายไหลแล้วทั้งๆ ที่ตามปกติ เสียงกระด่ิง ไม่สามารถทําให้สุนัขนํ้าลายไหลได้ สรุปได้ดังน้ี  
    แนวคิดที่ 4   การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (trail and error learning) การลองผิดลองถูก (trail 
and error) เป็นพฤติกรรมที่สัตว์ต้องเผชิญต่อสิ่งเร้าที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อตัวมัน แต่หาก
ตอบสนองแล้วเป็นผลดีต่อมัน มันจะตอบสนองต่อสิ่งนั้น ถ้าหากตอบสนองแล้วเป็นผลเสียต่อมัน มันก็จะไม่
ตอบสนองต่อสิ่งน้ันสัตว์ต่างๆ จะใช้เวลาในการเรียนรู้แบบนี้แตกต่างกัน เช่น มด จะตอบสนองได้เร็วกว่าไส้เดือน 
หนูจะตอบสนองได้เร็วกว่ามด เพราะจําสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่า การศึกษาพฤติกรรมของไส้เดือน โดยการใส่ไส้เดือนใน
กล่องพลาสติกรูปตัว T โดยด้านหน่ึงเป็นส่วนที่มืดและช้ืน อีกด้านหน่ึงโปร่งและมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ให้ไส้เดือน
เคลื่อนตัว ไปในตอนแรกๆ ไส้เดือนจะเคลื่อนที่ไปทางด้านมืดและช้ืนกับด้านโปร่งและมีกระแสไฟฟ้าจํานวนครั้ง
เท่าๆ กัน แต่เมื่อฝึกไปนานๆ ไส้เดือนจะเลือกทางถูก และเคลื่อนที่ไปทางด้านมืดและช้ืนเป็นส่วนใหญ่ เคลื่อนที่ไป
ทางด้านโปร่งและมีกระแสไฟฟ้าน้อยลงมาก พฤติกรรมแบบนี้ที่พบในคน 
    จากแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ตามปัจจัยทางทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 4 แนวคิดดังน้ีจะกล่าวได้ว่า 
การที่พลเมืองแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันจึงทําให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตามหน้าที่ เช่น ครูมีหน้าที่สอนหนังสือ 
คือ ครู คือ ผู้ทําหน้าที่สอนหนังสือให้กับนักเรียนและผู้รับฟังและตอบสนองต่อสิ่งเร้าคือนักเรียนโดย นักเรียนต้อง
เรียนรู้ทั้งจากการได้ยินและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล โดยส่ิงสําคัญคือ นักเรียน ที่ตอบสนอง
ต่อผลลัพธ์ 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา 
   “การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ความจริงระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีในตัวผู้รู้
เอง ในคนอ่ืนและในสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคนให้มีชีวิตที่ดีงาม การถ่ายทอดความรู้ทักษะและทัศนคติของคนรุ่น
ก่อนให้กับอนุชนรุ่นหลังของสังคม  เพราะอนุชนรุ่นหลังคงไม่อาจเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่ได้ดูดซับความ
เช่ือเก่ียวกับโลกทัศน์ และ ทักษะในการดํารงชีวิตและแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ก่อนที่การศึกษาจะกลายมาเป็น
กระบวนการสําคัญที่ต้องกระทําด้วยความต้ังใจและเป็นทางการและเป็นระบบ” 
           “การศึกษา คือการทําพลเมืองให้มีความประพฤติดีและมีอุปนิสัยที่ดีงาม”(โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต)  
           “การศึกษา คือ การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทําให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาข้ึนไปสู่ความเป็นสมาชิก
ที่ดี ของสังคม”  
       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้สาระสําคัญดังนี้ 

             พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า“ การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้, การฝึกการอบรม, การสืบสานทางวัฒนธรรม,การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ,  การสรา้งองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรยีนรู้และ
ปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต.”  
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 

 ความหมายการปฏิรูปการศึกษา 

     การปฏิรูป คือ การทําให้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นปัญหา ผิดไปจากสภาพที่เหมาะสม มาจัดรูปแบบใหม่ 
ดังน้ันการปฏิรูป จึงไม่ใช่ “การพัฒนา” ที่เป็นการทําสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ขาดอะไรที่ควรมีก็จัดให้มี ดังน้ันการปฏิรูป
มักจะไม่มีทาง  win-win ไปทุกฝ่าย มันจะต้องมีฝ่ายที่ได้ในบางเรื่อง เสียในบางเรื่อง ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการกระทํา
ดังกล่าวมีเป้าหมายอย่างไร และจะส่งผลทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง   ระยะยาว อย่างไร 
    การปฏิรูปการศึกษา คือ  การปรับเปลี่ยนพัฒนาเพ่ือให้การศึกษาสามารถสร้างคนดีให้กับสังคมและ
เป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยความก้าวหน้าของการปฏิรูประบบการศึกษาของภาครัฐ  เช่ือว่าผลของการปฏิรูปจะทําให้ระบบการศึกษาของ
ไทยมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ประชากรไทยมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น เช่นกัน แต่ใน
บรรยากาศของการปฏิรูปดังกล่าว ก็ยังคงมีมีปัญหาอุปสรรคของการปฏิรูปอยู่บ้างบางประการซึ่งพอสรุปได้ คือ 
   1. ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย  โดยเฉพาะการจัดทํากฎหมายเพ่ือส่งเสริม
ให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ในรูปแบบศูนย์การเรียน  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ตลอดจนร่าง พ.ร.บ. อีกหลายฉบับที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูประบบการศึกษาก็ยังไม่ได้มีการประกาศใช้ 
   2. ปัญหาในด้านการกําหนดนโยบายและแผนกล่าวคือในทางปฏิบัติแต่ละหน่วยงานจะกําหนดนโยบาย
และแผนเพ่ือการปฏิบัติภารกิจของตนเอง  โดยยึดถือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติหรือร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็น
กรอบนโยบายกว้างๆในการดําเนินการถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศใช้แต่ในบางเร่ืองจําเป็นต้องมีนโยบายเพ่ือเป็น
กรอบและแนวทางที่ชัดเจนและมีเอกภาพในการดําเนินการแต่ยังไม่มีแนวทาง ให้ดําเนินการที่ชัดเจน จึงเกิดความ
ล่าช้าในการปฏิรูปในบางเรื่องให้เป็นรูปธรรม 
  3.ปัญหาในด้านการนํานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดการศึกษาเฉพาะทาง มี
ความก้าวหน้าในการนํานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างขั้นเตรียมการ 
    ปัญหาอุปสรรคที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเช่ือว่าภาครัฐก็คงทราบและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี
และหาทางแก้ไขเพื่อนําไปสู่การปฏิรูประบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นการปฏิรูประบบการศึกษาจะ
สร้างคุณภาพให้กับประชากรอย่างแน่นอนตามที่กล่าวมา การปฏิรูปคนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูปด้วย นอกจากเรา
จะปฏิรูปคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงต่อระบบการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ผู้บริหาร การศึกษา ผู้เรียน รวมไปถึง
บิดามารดา ผู้ปกครองแล้ว เห็นว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปคนที่มีส่วนเก่ียวข้องทางอ้อมต่อระบบการศึกษา
อีกด้วยอันได้แก่ สื่อมวลชน นักการเมือง ผู้ประกอบอาชีพ ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายผู้นําองค์กร ผู้นําชุมชน นักเขียน 
นักร้อง นักแสดง ศิลปิน ผู้มีอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งการปฏิรูปกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีน่าจะเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง
เช่นกัน เน่ืองจากคนทุกกลุ่มในสังคมจะต้องสามารถมีส่วนร่วม ถ่ายทอด อิทธิพลอุดมการณ์ทางการศึกษาตาม
แนวทางที่ต้องการปฏิรูปให้กับเด็กๆ และเยาวชนของชาติอันจะเป็นการช่วยให้การพัฒนาการทางการศึกษาเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็วและมีพลังมากย่ิงขึ้น ดังน้ันเราจําเป็นต้องปฏิรูปกลุ่มคนเหล่าน้ีด้วยหากเราต้องการให้การปฎิรูป
การศึกษาเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนเพ่ือคุณภาพของประชากรในชาติ 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการ ( Administrate management ) 

  “การบริหารจัดการ”   ในอดีตที่ผ่านมาระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมต่าง ๆ ก็ดี ทาง
เศรษฐกิจ ทางการตลาด มิได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องอาศัยระบบของการจัดการเช่นในปัจจุบันน้ี 
กระทั่งเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในโลก (ประมาณ ปี ค.ศ. 1880 เป็นต้นมา) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก อันมีผลทําให้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ตลอดจนมีการเจริญเติบโต
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ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเริ่มเป็นที่ยอมรับและขยายตัวมากขึ้น มีการพัฒนามาก
ขึ้นเป็นลําดับ 
 คําว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน“administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ 
(assist) หรืออํานวยการ  (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า  “minister” ซึ่ง
หมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รฐั คือ รัฐมนตร ีสําหรับความหมายด้ังเดิมของคําว่า administer 
หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  
          ส่วนคําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
เพ่ือมุ่งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด  (maximum profits) สําหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือ
เป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้  (by product)  เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
หน่วยงานภาครัฐที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลาย  (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐ
ทุกวันน้ีหรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ (management administration) เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น 
การนําแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ  ซีอีโอ (CEO)  มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหาร
ราชการด้วยความรวดเร็ว  การลดพิธีการที่ไม่จําเป็น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  และการจูงใจด้วยการให้
รางวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทาน
จากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้ทําประโยชน์ให้แก่
สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกําไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก 
หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 
2.5 แนวคดิพืน้ฐานเร่ืองการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 
             แนวความคิดพ้ืนฐานเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาทอ้งถิ่น (School Based 
Management for Local Development: SBMLD) มีจดุเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า“การจัดการศึกษาต้องนาไปสู่
การเป็นคนดี  มีอาชีพสุจริตเพ่ือให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”  ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 
ไม่ใช่เป็นการจัดการศึกษาไปเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเพราะโดย
ธรรมชาติแล้ว  มนุษย์แต่คนจะมีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน  การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวเป็นการจัดการศึกษาที่ไมส่อดคล้องกับหลักธรรมชาติ
ในความแตกต่างกันของมนุษย์ เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่ต้ังอยู่บนฐานความคิดที่ว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ
หรืออัจฉริยภาพไม่แตกต่างกัน”หากได้รับการพัฒนาเหมือนกัน ก็จะมีความเป็นเลิศในด้านที่ได้รับการพัฒนานั้นได้ 
              การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวยังเป็นการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองตอบความต้องการเฉพาะกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพด้านวิชาการแต่เพียงกลุ่มเดียวเท่าน้ัน 
โดยไม่ให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรืออัจฉริยภาพ
ด้านอ่ืน ๆ ทาให้ผู้เรียนกลุ่มน้ีไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและถูกบังคับให้เรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย เท่ากับเป็นการทาร้ายกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพหรือ
อัจฉริยภาพด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เพราะกลุ่มผู้เรียนเหล่าน้ีจะไม่มีความเป็นเลิศในด้านใดทั้งสิ้นเลย เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปแล้วและไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็จะไม่มีความรู้ที่จะนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
กลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ประกอบกับผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน มักไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ ดังน้ัน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพหรืออัจฉริยภาพ
ของตนเอง เพ่ือที่จะได้ทาการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศต่อไป 
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           นอกจากน้ี โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมีทรัพยากร
สาหรับใช้ในการจัดการศึกษาเป็นจานวนมาก แต่ใช้ทรัพยากรดังกล่าวอย่างไม่คุ้มค่า กล่าวคือโรงเรียนใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ จัดการศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียว ทั้ง ๆ ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
15 ให้สิทธิแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ดังน้ัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นในระดับใด ระดับ
หน่ึง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 จึงควรใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542มาตรา 8 (1) 
   โดยการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ(Non-formal 
Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มี
อาชีพสุจริตสามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทางานในเมืองใหญ่
หรือเมืองอุตสาหกรรม ไม่ต้องทิ้งให้เด็กและคนชราอยู่ในท้องถิ่นตามลาพังครอบครัวขาดความอบอุ่น ชุมชน
ท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง ไม่มีพลังในการขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าได้ 
 
          2.5.1 การบรหิารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถ่ิน กบั นโยบายการศกึษาของชาต ิ
             การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการบริหารจัดการศึกษาที่สนองตอบ 
นโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งปรากฏตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังน้ี 
             มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคณุธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่รว่มกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
             มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   รู้จักรักษาและส่งเสริมสทิธิ   หน้าที่   เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จักรักษา 
ผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติภูมิปัญญาทอ้งถิ่น      
ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล การกีฬา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู ้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
           มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังน้ี 
                (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน 
                (2) ให้สังคมมีสว่นร่วมในการจัดการศึกษา 
                (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
           มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
               (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา 
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
               (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จ 
การศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
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              (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ 
ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ ์สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรปูแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ให้มีการเทียบโอนผลการเรียน ที่
ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน 
             มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสําคญัที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ 
             มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปน้ี 
                   (1) ความรู้เรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสมัพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน 
ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   (2) ความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ 
เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 
                  (3) ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
                  (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
                  (5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข 
            มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดาเนินการ ดังต่อไปน้ี 
                  (1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
                  (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ 
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                 (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น 
และรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 
                 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
                 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
                (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
            มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่ 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
            มาตรา 27  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ 
ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหน่ึง 
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ในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาในชุมชนสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิก 
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
           มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุกระดับตาม 
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น 
 
       2.5.2  ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 
              การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาท่ีใช้โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 
        2.5.6 ผลลพัธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 

“ประชาชนในท้องถ่ินเปน็คนดี มีอาชีพสจุริต ก่อเกิดวิสาหกิจชุมชนด้วยความย่ังยืน 
สามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถ่ินได้อย่างมีความสุข” 

 
        2.5.7  หลักการสาํคญัในการบริหารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 
              1. หลักการเสรมิสร้างความเข้มแข็งใหแ้กค่ณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
                  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีบทบาทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อันจะทาให้การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นน้ัน ๆได้อย่างแท้จริง 
              2. หลักการจัดการศกึษาตลอดชีวิตสู่ความเปน็เลศิตามศกัยภาพหรืออัจฉริยภาพของผู้เรียน 
                  การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตสามารถดารง
ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข โดยอพยพย้ายถิ่นฐานไปทางานในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ทําให้
ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 
 
         2.5.8 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาท้องถ่ิน 
              เน่ืองจากการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเป็น
การจัดการศึกษาที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาและการสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทําให้
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี มีอาชีพสุจริตสามารถดารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น 
และชุมชนเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดังน้ัน รูปแบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นรูปแบบการบริหารที่มีผู้มสีว่นได้เสียของโรงเรียนเป็นหลัก ได้แก่ 
ผู้เรียน พ่อ แม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.6  แนวคดิเกี่ยวกบัองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
 

      2.6.1  ประวัติและความเป็นมาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
         องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 
2476  พระราชบัญญัติน้ีมี  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องเทศบาล  และส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสภาจังหวัด 
การจัดต้ังสภาจังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชนเลือกต้ังผู้แทนของตนเข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภา
จังหวัดมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผูว่้าราชการจังหวัดต่อมาปี  พ.ศ. 2481 รฐับาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด 
พ.ศ.  2481  เพ่ือแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะโดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2476   ต่อมาในปี พ.ศ. 2498  จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาใหม่ คือ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทําหน้าที่
เป็นฝ่ายบริหาร และกําหนดให้สภาจังหวัดซึ่งเลือกประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภา
จังหวัดเป็นสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่ควบคมุ ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและนอกจากน้ันยังมี
อํานาจหน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดด้วยบทบาทหน้าที่ที่สําคญัขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่น ต่อมา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาท 
อํานาจหน้าที่และโครงสร้างการบริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คอืพระราชบัญญัติขึ้นใหม่คือ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และในปี พ.ศ.2542 ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึงปัจจุบัน 
       2.6.2  โครงสร้างการบรหิารองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังน้ี 
       1. ฝ่ายนิติบัญญัติ   ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากทุกอําเภอ รวมกัน
จํานวน 42 คน ทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   เพ่ือทําการออกข้อบัญญัติงบประมาณการกําหนด
นโยบาย การอนุมัติ การจัดทาํแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภา 
      2. ฝ่ายบรหิาร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ผู้ที่ได้รับการเลอืกต้ัง คือ  นายพงษ์ศักด์ิ ต้ังวานิชกพงษ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการ
เลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
       2.6.3 อํานาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 
        กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ม.  45 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
อํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรี 
(3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่น 
(6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน 

จังหวัด พ.ศ.2548  
(7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) ทํานุบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
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(9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

        บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

                 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2548 บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 
(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล

อ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๗) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
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(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต และ
กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ี 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา ท้องถิ่น 
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๘) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่น กําหนดให้เป็น

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กําหนด 
      2.6.4  โครงสร้างและอัตรากาํลงัขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
        โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2540 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายดังน้ีคือ 

1.ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากทุกอําเภอ รวมกัน 
จํานวน 42 คน ทําหน้าที่ในสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือทําการออกข้อบัญญัติ งบประมาณ การกําหนด
นโยบาย การอนุมัติ การจัดทาํแผนพัฒนา การกํากับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามมติของสภา 
                     2.ฝ่ายบริหาร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น ผู้ทีไ่ด้รับการ 
เลือกต้ังจะอยู่ในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รบัการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงตาม
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
และฝ่ายบริหาร 
  ฝ่ายบรหิาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน เป็นการเลือกต้ังโดยตรง 
โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกต้ัง และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ังโดยนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด จํานวน 3 คน 
  สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวน 
42 คน ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2 คน และมคีณะกรรมการประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม 14 คณะ ได้แก่ 
 1.คณะกรรมการสามัญประจําสภาฯ 
 2.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 3.คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 4.คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการประชาชน 
 5.คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
 6.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 7.คณะกรรมการสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 8.คณะกรรมการกีฬา – ท่องเที่ยว 
 9.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 10.คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 11.คณะกรรมการศึกษา – เทคโนโลยี 
 12.คณะกรรมการโยธา – คมนาคม 
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 13.คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 14.คณะกรรมการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  
                            โครงสร้างและอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ณ วันที่ 18  กรกฎาคม  2560  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น   และอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน  1,158  คน  แยกเป็น
ข้าราชการ  777  คน  ลูกจา้งประจํา  38  คน  พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ  2  คน  และพนักงานจ้างตามภารกิจ   
249  คน และพนักงานจ้างทั่วไป  92  คน  

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายสภา  อบจ.             ฝ่ายบริหาร 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา  อบจ.           

รองนายก  อบจ.               
รองประธานสภา  อบจ.        

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภา อบจ. 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สํานัก
ปลัด 

กองการ 
เจ้าหน้า

ที่ 

กอง
กิจการ 
สภา 

กองแผนและ 
งบประมาณ 

 

กองคลัง 

กองกิจการ 
ขนส่ง 

สํานัก 
การช่าง 

สํานัก
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กองพัสดุ 
และ

ทรัพย์สิน 
 

โรงเรียน
ในสังกัดฯ 
19  แห่ง 
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ตารางแสดงอัตรากาํลงัขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 

 ข้อมูล ณ วันท่ี  18  กรกฎาคม  2560 

ท่ี ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 

ข้า
ราช 

การ 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

 พนัก 
งานจ้าง
ผู้เชี่ยว   
ชาญ 

พนัก 
งานจ้าง
ตาม
ภารกิจ 

พนัก 
งานจ้าง
ท่ัวไป 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 25 5 - 26 31 

2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

8 2 - 2 - 

3 กองแผนและงบประมาณ 21 - 1 7 - 

4 กองคลัง 28 - - 11 - 

5 สํานักการช่าง 66 12 - 32 - 

6 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27 - 1 96 28 

7 กองกิจการขนส่ง 13 1 - 33 17 

8 กองพัสดุและทรัพย์สิน  15 - - 5 - 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - - 2 - 

10 กองการเจ้าหน้าที่ 23 - - 7 - 

11 โรงเรียน 19  โรง 548 18 - 28 16 

 รวม 777 38 2 249 92 

ที่มา :   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

     2.6.5  การตดิตามและประเมินแผนพฒันา 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการติดตามและประเมินผลงานตามโครงการ 
กําหนดดังน้ี 

ข้อ  28  ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือกจํานวนสองคน 
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(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจํานวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคนทํา 
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ใหผู้้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจ 
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้เปิด
โอกาสโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

2.7  แนวคดิเกี่ยวกบัการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
     นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 เป็นต้นมา บทบาท 
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดกรอบความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.
2542 โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและกําหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จําเป็นแก่ท้องถิ่น  
    ความหมายของการวางแผน คือ กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มี
รากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 
           ข้อ 3  ใหแ้ก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาสามปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ทุกแห่ง 
  ข้อ 4  ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” 
“โครงการพัฒนา” “การเพ่ิมเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีกํ่าหนดวิสัยทัศน์   
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอแผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบ้่านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
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สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า   โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ทีกํ่าหนดไว้ 
     1. การพฒันาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development) การพัฒนาที่ประสบความสําเร็จน้ันต้อง
เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน หมายถึงเป็นการพัฒนาที่ทําใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีงามเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ  
              2. ภูมิปญัญาท้องถ่ิน (Local Wisdom)การพัฒนาที่ดีน้ันไม่จําเป็นต้องติดยึดอยู่กับตําราหรือทฤษฎี 
การพัฒนาแบบตะวันตกที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย ดังน้ันการศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางที่นักบริหารการพัฒนาพึงให้ความสําคญัเป็นความจําเป็น ที่ผู้นํา
องค์กรท้องถิ่นต้องรู้เท่าทัน มองเห็นโลกทั้งใบ แต่ต้องเข้าใจท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง เพ่ือออกแบบการ
พัฒนาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ“ภูมิสังคม”ของท้องถิ่นน้ันๆ“Think Globally, but Act Locally” 
(Peter Drucker)  
              3. ความเสมอภาค (Equity) เป็นหัวใจสําคญัของสังคมประชาธิปไตยที่ให้ความเคารพในศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน กระบวนทัศน์ในการพัฒนาก็เช่นเดียวกัน ประชาชนทุกคนต้องมีความเท่าเทียม
กันในการได้รับโอกาสจากการพัฒนา นโยบายสาธารณะและโครงการพัฒนาด้านต่างๆ  ขององค์กรท้องถิ่นจึงต้อง
อยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค ไม่ใช่กําหนดมาจากพรรคพวก,หัวคะแนนหรือฐานคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการพัฒนาเศรษฐกิจน้ันก็ต้องคํานึงถึงโครงสร้างของการกระจายรายได้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตด้วย 
             4. การกระจายอาํนาจ (Empowerment) สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมแหง่การกระจายอํานาจทั้งใน
ระดับโลก ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ด้วยความเป็นโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน   การกระจายอํานาจจึงเป็น
แนวคิดสําคัญสําหรับการพัฒนาทุกระดับภายใต้หลักการที่ว่าไม่มีผู้ปกครองใดที่เข้าใจใกล้ชิด และเข้าถึงประชาชน
และการแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับผู้ปกครองที่มาจากประชาชนด้วยกันเอง  การบริหารการพัฒนายุคใหม่   จึงต้องเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพ่ือให้การพัฒนาและการแก้ปัญหาสอดคล้อง    กับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และวิธีการพัฒนานั้นต้องเป็นแบบจากล่างขึ้นบน (Bottom Up)
ไม่ใช่แบบบนลงล่าง (Top Down Management) เหมือนอย่างในอดีต  
             5. ความคุ้มค่า (Pruductivity) หมายถึงการพัฒนาต่างๆน้ันมีความคุ้มค่าหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบ
ทรัพยากรท่ีใช้ไปกับผลที่ได้รบักลับมา ในภาคเอกชนน้ันมักจะเน้นการบริหารที่มีประสทิธิภาพ (Efficiency) คือทํา
ถูกวิธี (Do Thing Right)เพ่ือให้ต้นทุนตํ่าสุด ได้กําไรสูงสุด แต่ในภาครัฐหรือองค์กรท้องถิ่นที่มีประโยชน์สาธารณะ 
(Public Benefit) เป็นเป้าหมายน้ันควรเน้นการบริหารที่มปีระสิทธิผล (Effective)  คือทําถูกเรื่อง  (Do right 
Thing) โดยมุ่งที่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก โครงการพัฒนาบางอย่างอาจไม่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ถ้า
มีความคุ้มค่าในเชิงสังคม, วัฒนธรรม, การศึกษา หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนก็อาจดําเนินการได้  
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บทที่ 3 
 

วิธีการตดิตามและประเมินผล 
 

              ในการติดตามประเมินผลโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นการ
ติดตามเชิงปริมาณ  ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการดังต่อไปน้ี 

1. ประชากร 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. การนําเสนอ 

 

3.1   ประชากร (Population) 
  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการฯ  จํานวน 16 แห่ง คือ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา  โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย   
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา โรงเรียนพูวัดพิทยาคม  โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์  โรงเรียนโนนหันวิทยายน   
โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียนซําสูงพิทยาคม โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม โรงเรียนมัธยมหนองเขียด โรงเรียน
สีชมพูศึกษา โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 

3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล 

    เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด แบบมีโครงสร้าง
แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทั่วไป 
ส่วนที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

3.3   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ   โรงเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี พ.ศ. 2560  แบบสอบถามมีโครงสร้างแบบปลายปิดและปลายเปิด        
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน  771  ราย จากโรงเรียน 16 แห่ง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จําแนกเป็นผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  122 ราย และนักเรียน จํานวน 649  ราย 

    เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในส่วนแบบสอบถามปลายเปิด แบบมีโครงสร้างจะได้ 
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอียด 

 
3.4  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

       เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม  2560 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม นํามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย () หาส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD.)                  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ส่วนข้อมูลประเด็นคําถามจากแบบสอบถาม ใช้ในการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในส่วนคําถามแบบปลายปิดจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เชิงลึก การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย      () โดยแบ่งคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดับสเกลคําถามมี 
5 ระดับ ดังน้ี มากที่สุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง (3)  น้อย (2)  น้อยที่สุด (1) เพ่ือแปลผลซึ่งได้จากการแบ่งช่วง
คะแนนเฉล่ีย ดังน้ี (จากชูศรี  วงศ์รัตน์:,2541: 25 ) 

  ขนาดช้ัน        = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
    จํานวนช้ัน 
 ขนาดช้ัน        =    5 – 0      = 1 = 1 – 0.01 = 0.99  
                                   5 
 (ขีดจํากัดบนของช้ันแรก = ขีดจํากัดล่างของช้ันแรก + ขนาดช้ัน -0.01) 
  ช่วงคะแนนเฉล่ีย                     แปลผล 
  4.51 – 5.00                       มากที่สุด 
  3.51 – 4.50                       มาก 
  2.51 – 3.50                       ปานกลาง 
  1.51 – 2.50                       น้อย 

1.0 – 1.50   น้อยที่สุด 
 

3.6  การนําเสนอ 
     จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของความถี่ร้อยละในเชิงพรรณนา บทที่ 4   

ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ  ได้จากแบบสอบถามของ
ประชากร ค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะ
แสดงอยู่ในบทที่ 5 แล้วรวบรวมเป็นรูปเล่ม รายงานผู้บริหาร และลงใน  website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน และผู้สนใจทราบต่อไป 
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บทที่ 4 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

       จากการติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  พ.ศ. 2560  ได้ดําเนิน 
การแจกแบบสอบถาม ให้นักเรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
จํานวน  16   แห่งประชากรกลุ่มตัวอย่าง  771  คน  แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 122 คน  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน  649  คน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย   แบ่งเป็น 2  หัวข้อ  ดังน้ี 
         4.1  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา   
         1)  ข้อมูลทั่วไป ของบุคคลากรการบริหารจัดการทางการศึกษา 
         2)  ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2560  ดังน้ี 
              2.1) จํานวนผู้บริหารสถานศึกษา  คร ูบุคลากรทางการศึกษา 
     2.2) รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วม 
     2.3)  หัวขอ้ความคิดเห็นต่อโครงการในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4.2 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  1) ข้อมลูทั่วไป ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  2) ผลการประเมินการดําเนินงานโครงการ 
 

4.1  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม (สําหรบัผูบ้รหิาร,ครู,บุคลากรทางการศกึษา) 
  ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  
ระยะเวลาการทํางานหรือมีภารกิจเก่ียวข้องในสถานศึกษา ข้อมูลปรากฏดังน้ี 

                                                                                                        (n=122) 
    ที ่  รายการ                      จํานวน(คน)      ร้อยละ 
1.เพศ 
 ชาย          53        43.44 
 หญิง                                                             69                            56.55 

    รวม      122       100.00 

2. อายุ 
 ตํ่ากว่า 20 ปี                                                   0 0.00 
 21 – 30 ปี          10                            8.19  
 31 – 40 ปี          49                            40.16 
 41 – 50 ปี          36                            29.50 
 51 – 60 ปี                                                    27                            22.13 

                                     รวม       122      100.00 
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      ที ่  รายการ                    จํานวน(คน)       ร้อยละ 
3. สถานภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา         13         10.65 
 บุคลากรทางการศึกษา        11         9.01 
 ครู          97         79.50 
 อ่ืนๆ ระบุ         1         0.82 

                                     รวม      122        100.00 

4. ระดบัการศกึษา 
 ประถมศึกษา         0                      0.00 
 มัธยมศึกษาตอนต้น        4          3.27   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย        0          0.00 
 ปวช./ ปวส.         0           0.00 
 ปริญญาตร ี        53                            43.44     
 ปริญญาโท        64          52.45 
 ปริญญาเอก                                                   1          0.82  

                                       รวม                          122                              100.00 

5. ระยะเวลาการทาํงานหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องในสถานศึกษา  
 น้อยกว่า 3 ปี       24          19.67 
 ต้ังแต่ 5-10 ปี        67          54.91       
 มากกว่า 10 ปีขึ้นไป      31          25.41    

                                       รวม                            122                              100.00 
    

               จากตารางที่ 1  พบว่า โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สําหรับผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา) 
มีจํานวนทั้งหมด 122 คนจากกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.55  เพศชาย จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.44  มีอายุมากสุดระหว่าง  31-40 ปี จํานวน  49  คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.16  รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี  จํานวน  36 คน  คิดเป็นร้อยละ  29.50  อายุตํ่าสุด
ระหว่าง  21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ  8.19  มีสถานะเป็นครู จํานวน  97 คน  คิดเป็นร้อยละ  79.50  รองลงมา
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน  13  คน คิดเป็นร้อยละ  10.65  และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  11  
คน  คิดเป็นร้อยละ  9.01  มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาโท จํานวน  64  คน  คิดเป็นร้อยละ 52.45  
รองลงมาปริญญาตรี  จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.44 และน้อยสุดปริญญาเอก  จํานวน  1  คน  คิด
เป็นร้อยละ  0.82   มีระยะเวลาการทํางานหรือมีภารกิจเก่ียวข้องในสถานศึกษาแห่งน้ี สูงสุด  5-10 ปี จํานวน  
67  คน คิดเป็นร้อยละ 54.91  รองลงมามากกว่า 10 ปีขึ้นไป  จํานวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.41  
และระยะเวลาน้อยกว่า 3  ปี  จํานวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.67 
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ส่วนที่ 2  ด้านการบรหิารจดัการสถานศกึษา (สําหรบัผูบ้รหิาร,คร,ูบุคลากรทางการศึกษา) 
 ตารางที่ 2   แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลปรากฏ ดังน้ี 

                                                                                                        (n = 122) 
    รายการ                                            SD        ค่าเฉลี่ย       ระดบั  
 
1. สถานศึกษา สามารถจัดโครงการและกจิกรรมการเรียนการสอนได้เอง        0.56        4.49          มาก                     
    ตามความต้องการของผู้เรียน/ชุมชน/ ประชาชน 
2. การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างหลากหลายและเป็นการ                0.53        4.52       มากท่ีสุด 
    จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
3. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ         0.66        4.32          มาก 
4. การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร                0.57        4.23          มาก 
    และการเรยีนการสอน 
5. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  0.58        4.41          มาก         
6. การวางแผนการพัฒนานําไปสู่การปฏิบัติได้จริง                                  0.57        4.47          มาก 
7. การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้                                          0.58        4.45          มาก 
8. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ                               0.56        4.59        มากท่ีสุด                     

9. การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการในโรงเรียน                              0.60        4.46          มาก 
10. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม                     0.60        4.44          มาก 
11. เปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ผูป้กครองหรือชุมชน ร่วมให้ขอ้มูลเพ่ือความ          0.65        4.34           มาก 
     สอดคล้องกับวิชาการจัดการเรียนการสอน (เช่นสังคมศิลปวัฒนธรรม อาชีพ) 
12. ใหค้วามสาํคัญกับผู้เรียนต้องจัดประสบการณ์อย่างหลาก            0.56         4.48          มาก 
     หลายให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 
13. ครแูละผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยและ                      0.63         4.29          มาก 
     เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นสื่อในการเรียนการสอน 
14.เปิดโอกาสให้พ่อ แมผู่้ปกครองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ   0.64         4.29         มาก 
     เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอน 
15. การประเมินผล มุ่งเน้นการ พัฒนาการของผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ      0.59          4.39        มาก 
      พฤติกรรมการเรียนรู้ ทีห่ลากหลาย 
        
                                                รวม                                    0.60         4.41        มาก 
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            จากตารางที่ 2   พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา ต่อสถานศึกษาของ
ผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมีระดับ
ความคิดอยู่ในระดับมาก (  = 4.41, S.D. =0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้ง 15  ข้อ และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  (  = 4.59, S.D.=0.56) มากที่สุดอันดับ 2 คือ การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่าง
หลากหลายและเป็นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ( = 4.52,S.D. = 0.53) รองลงมาอันดับ 3 คือ 
สถานศึกษาสามารถจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนได้เองตามความต้องการของผู้เรียน/ชุมชน/
ประชาชน ( = 4.49,S.D. = 0.56)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่าย
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการเรียนการสอน( =4.23,S.D.=0.57)แต่ระดับความคิดเห็นยังอยู่ในระดับมาก  
 
4.2  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม (สําหรบันกัเรียน) 

  ตารางที่ 3  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา          
การเดินทางมาเรียน  ได้เงินมาโรงเรียน/วัน/เดือน ข้อมูลปรากฏดังน้ี 

                                                                                                  (n=649) 
 

    ที ่    รายการ     จํานวน(คน)       ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย       288 44.37 
 หญิง                                                          361                             55.62 

                                       รวม                           649                            100.00 

2. อายุ 
 ตํ่ากว่า 12 ปี                                                 4                                 0.61 
 13 – 15 ปี      319                  49.15 
 16 ปีขึ้นไป      326                   50.23  

                                       รวม                            649                            100.00 

3. สถานภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา       2          0.30 
 นักเรียน                                                       644                   99.23 
    คร ู         3          0.46        

                               รวม                          649                            100.00 

4.ระดบัการศกึษา 
 ประถมศึกษา      12          1.84 
 มัธยมศึกษาตอนต้น     328          50.53 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย     309                               47.61 

                                       รวม                           649                              100.00  
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5. การเดนิทางมาเรียน 
 เดินเท้ามา    90                                 13.86 
 รถรับ – ส่งของโรงเรียน     357                                55.00 
 ผู้ปกครองมาสง่       35           5.39 
 รถจักรยานยนต์      124                                19.10 
 รถโดยสาร/สองแถว      36           5.54 
 รถยนต์         7                               1.07 

                                       รวม                           649                              100.00 

6. ไดเ้งินมาโรงเรียน/วัน/เดอืน 
 ตํ่ากว่า 100 บาท/วัน     548          84.43 
 100 – 300 บาท/วัน     32          4.93 
 500   บาท/เดือน     28          4.31 
 600 – 1,000 บาท/เดือน    24                             3.69 
 มากกว่า 1,000 บาท/เดือน    17                                 2.61 

                                       รวม                            649                             100.00 
 

 จากตารางที่ 3   พบว่า โครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  (สําหรับนักเรียน)   มีจํานวนทั้งสิ้น  649  คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 55.62  เพศชาย  จํานวน  288  คน คิดเป็นร้อยละ  
44.37  มีอายุ 16 ปีขึ้นไป  จํานวน  326  คน คิดเป็นร้อยละ 50.23 รองลงมา อายุระหว่าง  13-15 ปี 
จํานวน  319  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.15  และมีอายุตํ่ากว่า  12  ปี  จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.61   
มีสถานะเป็นนักเรียน  จํานวน 644 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.23  มีระดับการศึกษามากสุดมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 328 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.53  รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  309  คน  คิดเป็นร้อยละ  
47.61  และระดับการศึกษาตํ่าสุดระดับประถมศึกษา  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.84 การเดินทางมา
เรียนมากสุด มาโดย รถรับ – ส่งของโรงเรียน จํานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาใช้
รถจักรยานยนต์  จํานวน  124 คน  คิดเป็นร้อยละ  19.10  เดินเท้ามาโรงเรียน จํานวน  90 คน คิดเป็นร้อย
ละ  13.86  และเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์น้อยสุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07  ได้รับเงินมา
โรงเรียน ตํ่ากว่า 100 บาท/วัน จํานวน 548 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.43  รองลงมา 100-300 บาท/วัน  
จํานวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.93  และได้เงินมาโรงเรียนมากกว่า  1,000 บาท/เดือน  จํานวน 17  คน  
คิดเป็นร้อยละ  2.61 
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ส่วนที่ 2  ด้านการบรหิารจดัการสถานศกึษา (สําหรบันกัเรียน) 
 ตารางที่ 4  แสดงระดับความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปรากฏ ดังน้ี 

                                                                                                       (n = 649) 
            รายการ                                                    SD       ค่าเฉลี่ย()    ระดบั          
1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน          0.75        4.11          มาก 
2. ครู มีความรู้ ความสามารถและมีจํานวนเพียงพอที่สุด                          0.66        4.31          มาก 
3. สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต                         0.99        3.80          มาก 
    มีอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 
4. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างหลากหลายและให้มี                    0.77        4.11          มาก 
    การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง 
5. พ่อ แม ่ผู้ปกครอง เข้ามา ร่วมในการจัดการเรียนการสอน                    0.90        3.94          มาก 
    อาศัยภูมิปัญญาของท้องถิ่น (สังคม,ศิลปวัฒนธรรม,อาชีพ) 
6. มีการจัดการศึกษาโดยเน้น คุณธรรม ซือ่สัตย์ สุจริต  อดทน                   0.74        4.21         มาก  
    มีระเบียบวินัย ภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตน 
7. ให้ความสําคัญกับผู้เรียนที่ ต้องจัดประสบการณ์ อย่างหลาก                  0.78         4.15        มาก  
    หลายให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการผู้เรียน 
8.การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง   0.79        4.14         มาก 
9. อาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ประกอบในการเรียนมีเพียงพอ               0.82        4.08         มาก 
10. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนการสอน 0.81      4.05        มาก 
11.สถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียน ให้มคีวามรู้ ทักษะ                 0.71        4.30        มาก 
     พฤติกรรมที่แสดงออกทีห่ลากหลาย                                                                              
     รวม                             0.81        4.11       มาก 
 

 จากตารางที่ 4  พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อสถานศึกษาของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ (= 4.11, S.D = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอยู่ในรับมากทุกข้อ
โดยข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากอันดับแรก คือ ครู มีความรู้ ความสามารถ และมีจํานวนเพียงพอ(= 4.31,  
S.D =0.66) รองลงมามากอันดับสอง คือ ด้านสถานศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
พฤติกรรมที่แสดงออกที่หลากหลาย (= 4.30, S.D = 0.71) รองลงมามากอันดับสาม คือ มีการจัดการศึกษา
โดยเน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีระเบียบวินัย ภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตน (=4.21, S.D = 0.74) 
และรองลงมา คือ ให้ความสําคัญกับผู้เรียนที่ต้องจัดประสบการณ์อย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับช่วงวัยและ
พัฒนาการผู้เรียน (= 4.15, S.D = 0.78)   การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ( = 4.14,  S.D = 0.79) และข้อที่มีค่าตํ่าสุด คือ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ตมีอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ( = 3.80, S.D = 0.99) แต่ระดับความคิดเห็นยังอยู่ในระดับมาก 
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ส่วนที่ 3  ข้อคดิเหน็อ่ืนๆ ข้อเสนอแนะอ่ืน  ๆ 

              1. ต้องการให้มีโครงการจัดกลุ่มสาระต่างๆ ไปดูงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                   
              2. ต้องการให้มีการเรียนการสอนภาษาอาเซียนให้ครบทุกประเทศ 
               3. ต้องการให้มีหลักสูตรแบบเดิมๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
               5. ต้องการให้มีหลักสูตรเพ่ิมเติมมากขึ้นและให้มีครูต่างประเทศเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน 
              6. อยากให้มีหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน  ญี่ปุ่น ฯลฯ  
              7. ต้องการให้เพ่ิมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริง เพ่ือให้ม ี
                  ประสบการณเ์พ่ิมขึ้น 
              8. อยากให้เพ่ิมการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นด้านการปฏิบัติหรือลงมือ 
              9. ต้องการให้เพ่ิมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพอีกชอบการประดิษฐ์เพราะได้ฝึกสมาธิ 
              10. การเรียนการสอนในโรงเรียนมีความพร้อมมาก แต่อยากให้โรงเรียนพาไปทัศนศึกษานอกสถาน     
  อย่างน้อยปีละครั้ง 
              11. การเรียนการสอนดีที่สุดแล้วแต่เหลือแคนั่กเรียนไม่มีความร่วมมือ 
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      บทที่ 5 

      สรปุ อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบรูปแบบการบริหารจัดการฯ รูปแบบการพัฒนาฯ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ทราบผลการดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่งได้แสดงระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และยังใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสามารถนํางบประมาณมาบริหารจัดการ ใช้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้ังไว้ มีการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ ตาม
อํานาจ  หน้าที่ให้บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น   เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ  ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัดฯ  จํานวน 16 แห่ง   

 
5.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 

  5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
           ดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  

16 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย, โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร, โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา,   โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย,  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา, โรงเรียนพูวัดพิทยาคม, 
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์,  โรงเรียนโนนหันวิทยายน,  โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์,  โรงเรียนซําสูงพิทยาคม,   
โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม,   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด,  โรงเรียนสีชมพูศึกษา,  โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
และ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
            ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ี คือ ผู้บริหาร,ครู,บุคลากรทางการศึกษา, นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการครั้งน้ีใช้วิธีแจกแบบสอบถามโดยการสุ่ม
ตัวอย่าง  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลาการทางการศึกษา  จํานวน  122  คน  และนักเรียน  จํานวน 649  คน  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  จํานวน  771  คน 

   5.1.2 ลักษณะของประชากร (ผูบ้รหิาร, ครู, บุคลากรทางการศกึษา)  
                     ผู้ให้ข้อมูล จํานวนทั้งหมด  122 คน  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 69 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.55  เพศชาย จาํนวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.44    
                     อายุมากสุดระหว่าง  31-40 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาอายุระหว่าง  
41-50 ปี จํานวน  36 คน   คิดเป็นร้อยละ 29.50  อายุตํ่าสุดระหว่าง 21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  8.19     
                     สถานะส่วนใหญ่เป็นครู จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมาเป็นผู้บริหารสถาน 
ศึกษา จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.65 และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.01   
                     การศึกษาสว่นใหญ่จบปรญิญาโท จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 52.45  รองลงมาปริญญาตรี  
จํานวน  53  คน  คิดเป็นร้อยละ 43.44 และน้อยสุดปรญิญาเอก จาํนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82     
                     ระยะเวลาการทํางานหรือมีภารกิจเก่ียวข้องในสถานศึกษาแห่งน้ีส่วนใหญ ่สูงสุด  5-10 ปี 
จํานวน  67  คน คิดเป็นร้อยละ 54.91  รองลงมามากกว่า  10  ปีขึน้ไป  จํานวน  31  คน  คิดเป็นร้อยละ  
25.41  และระยะเวลาน้อยกว่า 3  ปี  จํานวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.67 



 
การติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)  

                  ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน้า 28 
 

    5.1.3  ลักษณะประชากร(นักเรียน)    
              ผู้ให้ข้อมูล  จํานวนทั้งสิ้น  649  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 55.62  
เพศชาย  จํานวน  288  คน คิดเป็นร้อยละ  44.37   

    อายุส่วนใหญ่ 16 ปีขึ้นไป  จํานวน  326  คน คิดเป็นร้อยละ 50.23  รองลงมา อายุระหว่าง   13-
15 ปี จํานวน  319  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.15  และมีอายุตํ่ากว่า  12  ปี  จํานวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ 
0.61   สถานะเป็นนักเรียน  จํานวน 644 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.23   

    ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 328 คน  คิดเป็นร้อยละ  50.53  รองลงมา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน  309 คน  คิดเป็นร้อยละ  47.61  และระดับการศึกษาน้อยสุดระดับ
ประถมศึกษา  จํานวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.84   

    การเดินทางมาเรียนส่วนใหญ่ มาโดย รถรับ – ส่งของโรงเรียน จํานวน 357 คน คิดเป็นร้อยละ  
55.00  รองลงมารถจักรยานยนต์  จํานวน  124  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.10  เดินเท้ามาโรงเรียน จํานวน  
90 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86  และเดินทางมาโรงเรียนโดยรถยนต์น้อยสุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07   

    ได้รับเงินมาโรงเรียนไม่เกิน 100 บาท/วัน   จํานวน 548 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.43  รองลงมา 
100-300 บาท/วัน  จํานวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.93  และได้เงินมากกว่า  1,000 บาท/เดือน จํานวน 
17  คน คิดเป็นร้อยละ  2.61 
 

5.2  อภิปรายผล  

                จากการติดตามและประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน  16  แห่ง ที่เข้าร่วม
โครงการ  พบว่า  
                 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นอย่างหลากหลายและมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียน นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง เป็นไปแนวทางเดียวกันในส่วนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียนจะเลือกเรียนในส่วนที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนเอง ซึ่งทําให้นักเรียนมีความรู้ มี
ประสบการณ์สอดคล้องเหมาะสมกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน ครู มีความรู้ ความสามารถที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการของผู้เรียน ครูและผู้เรียนยังสามารถพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในเรียนการสอนเพ่ือให้การศึกษา
ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมความรู้ทักษะ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น และยังเน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทนมี
ระเบียบวินัย ควบคู่กับการจัดการการสอนในโรงเรียน พร้อมจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความพร้อมรวมทั้ง
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบในการเรียน  โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย และเหมาะสมกับผู้เรียน มีการ
วางแผนในการพัฒนา และนําไปสู่การปฏิบัติได้จริงเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
                 ดังน้ัน การบริหารจัดการศึกษาจนถึงการพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากเดิม
เป็นการศึกษาตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  เปลี่ยนมาสร้างอาชีพโดยใช้ความรู้จากการศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โดย
เน้นเพ่ิมอุปกรณ์การเรียนการสอนจากงบประมาณโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  ทั้งน้ี จากการที่โรงเรียนมีการบริหารจัดการในด้านการเรียนการสอนท่ีมีความพร้อมด้าน
ผู้เรียน ครู  บุคลาการทางการศึกษา  ทั้งด้านวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติจริงส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงสอดคล้องกับรางวัลที่ได้รับหลายๆ อย่าง ที่เป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  
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        รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นําเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน มีการกระจายอํานาจ
ให้กับผู้ดูแลในแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนการเลือกเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนชอบ หรือความถนัด
และสถานศึกษายังจัดประชุมอบรมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  

         ด้านการมีส่วนร่วม  พบว่า โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน  โดยการสอดแทรกข้อมูลภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิชาเรียน เช่น ใน
ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และอาชีพ  มีการสร้างเครือข่ายของชุมชน เอาประสบการณ์ที่หลากหลายของชุมชน 
มาช่วยในการบริหารจัดการรวมท้ังการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีความ
พร้อมในการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  จะเห็นได้จากการที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก 
หน่วยงาน  หรือผู้นําชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมฯ ในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน มีส่วนร่วม
ในการเสนอความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ กับโรงเรียน และนักเรียน ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพใน
อนาคต  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทํางานร่วมกับสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้ตามกรอบท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ัน ความหลากหลาย ของ
บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความ สําคัญต่อ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างย่ิง  
 
5.3 ผลการตดิตามและประเมินผล    

      5.3.1 จากการติดตามและประเมินผลโครงการส่วนของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหาร,ครู,บุคลากรทาง
การศึกษา ให้ความสําคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก
สถานศึกษามีบุคลากรครู ที่มีความรู้ความสามารถ และมีจํานวนเพียงพอ จึงทําให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทําให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้ด้วยตัวเองตามความสนใจ ศักยภาพ และมีความเหมาะสม ให้แก่นักเรียนในระดับช้ันต่างๆ ทางโรงเรียนได้
ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง โดยอาจใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกหลายๆ ลักษณะ  ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะเน้นการพัฒนาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตามความต้องการของนักเรียน  เน้น
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน จึงทําให้เกิดการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดปัญหาในช้ัน
เรียนควรจัดการแก้ปัญหากันเป็นกลุ่มแสดงความคิดเห็นจนกว่าคําตอบจะเป็นไปในทางเดียวกัน  
   5.3.2 จากการติดตามและประเมินผลโครงการส่วนของนักเรียน พบว่า คือ ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีจํานวนเพียงพอ โดยเริ่มจากครู
จะต้องมีใบประกอบวิชาวิชาชีพครู มีประสบการณ์จากวิชาชีพน้ันๆ ครูมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่
สอน มีการจัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แยกเป็นแต่ละด้าน
ตามสาระการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยสาระการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานจะครอบคลุมทั้งวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ส่วนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมมุ่งสู่ด้านวิชาการ 
ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ และมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมความ
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พร้อมรองรับประเทศไทย 4.0 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารงบประมาณ และครูมีจํานวนเพียงพอ สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
พฤติกรรมที่แสดงออกที่หลากหลาย โดยเน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีระเบียบวินัย และภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่นของตน  และนักเรียนเลือกเรียนในด้านที่ตนเองชอบและถนัด เหมาะสมกับช่วงวัยการพัฒนาการของ
ผู้เรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งอาคารเรียน 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน  
              การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ตลอดจนถึงผู้นําชุมชน และองค์กร หรือหน่วยงานอ่ืนเข้ามาร่วมบริหารจัดการเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหลงเรียนรู้
สําหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้ผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ โดยเน้น
การมมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

5.4  แนวทางการบรหิารโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน มีดังนี ้
             5.4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สามารถเข้ามามีบทบาท 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
             5.4.2 จัดการศึกษาในระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี และได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คน จนสามารถนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
            5.4.3 จัดการศึกษานอกระบบ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตาม
ความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้มีทักษะชีวิตและมีอาชีพที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
ท้องถิ่นอย่างมีความสุข 
           5.4.4 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้
เรียนรู้ตามความต้องการและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถนาไปประกอบอาชีพและสามารถดารงชีวิต
อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 
           5.4.5 สร้างวิสาหกิจชุมชนโดยการพัฒนาคนในท้องถิ่น ด้วยการดาเนินการจัดต้ังกิจการของชุมชน 
ที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในท้องถิ่น ดาเนินการประกอบธุรกิจร่วมกัน นาไปสู่การสร้างรายได้และการ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชน 
          
5.5 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช ้
      จากผลการติดตามและประเมินผลในครั้งน้ี  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีข้อเสนอแนะที่ 
อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 ในปีงบประมาณถัดไป ดังน้ี 
 

ข้อเสนอแนะของ ผูบ้รหิาร,ครู,บุคลากรทางการศกึษา 
 1. หลักสูตรการจัดการศึกษาในระบบของกรมฯ ไม่ควรกําหนดรายวิชาให้โรงเรียน  ควรเปิดโอกาสให้
โรงเรียนพัฒนาตามศักยภาพ 
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 2. โครงการ SBMLD เป็นโครงการที่ดีมาก สามารถตอบสนองกิจกรรม/การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 3. เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาทักษะการทํางานของนักเรียนได้เป็นอย่างดีควรดําเนินการให้ต่อเน่ือง 
 4.ควรมีการสํารวจความต้องการด้านการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองทุกๆปีใช้คําถามปลายเปิด ทาํผล
การสํารวจมาอภิปรายในห้องประชุมครู-กรรมการสถานศกึษา-ผู้ปกครอง 
 5.ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทั้ง 4 กรอบ คอื การจัดการศึกษาในระบบ การ
จัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาศักยภาพความเข็มแข็ง ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 6.ครูไม่เข้าใจ SBMLD ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ควรมีการพูดคุยทําความเข้าใจการทําโครงการมากกว่าน้ี 
 7.งบประมาณ SBMLD ใช้ใหต้รงกับวัตถุประสงค์ ซึ่งบางคร้ังไม่เข้าใจใน SBMLD เท่าที่ควร 
 8.ควรมีการร่วมมือกับเครือขา่ยชุมชนสถาบันให้มากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะของนักเรียน 
              ขอ้คิดเหน็อ่ืนๆที่ได้จากโครงการ 
       1. มีโครงการจัดกลุ่มสาระไปดูงานที่สถานที่ต่างๆอยากให้มีครูต่างประเทศ 
       2. อย่าออกกฎเยอะไม่อยากให้ออกเงินไปทัศนศึกษามาก อยากให้มีหลักสูตรแบบเดิม 
       3. ต้องการให้มีหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นทัง้ในและนอกระบบ 
       4. ต้องการให้เพ่ิมการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นด้านการปฏิบัติมากกว่าวิชาการ 
       5. ต้องการเพ่ิมช่ัวโมงเรียนด้านคอมพิวเตอร์ ได้สืบค้นข้อมูลชอบไปทําข้อสอบระบบออนไลน์  
       6. ต้องการให้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องนํ้า ให้ได้มาตรฐาน รวมท้ังปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน  
       7. ต้องการส่ือและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตมีอย่างเพียงพอ 
       8. ต้องการให้มีกิจกรรมพัฒนาการศึกษา(SBMLD) และให้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้ีตลอดไป 
       9. ต้องการให้โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านธนาคารและความสะอาดของอาคารสถานท่ีและอยากให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ได้ลงมอืปฏิบัติจริงด้วย และให้มีห้องสอนปฏิบัติแยกกันเช่น การทําขนม,ช่างซ่อม 
ช่างปูนเพ่ือเรียนวิชาน้ันๆสะดวก 
      
ข้อเสนอแนะในการดําเนนิงานครั้งต่อไป 
        1. เห็นควรให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าอบรม สัมมนา เพ่ือหาบุคลากรที่มีความสามารถในด้านต่างๆตาม
หลักสูตรเพ่ือนํามาพัฒนานักเรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ  
        2. ควรจัดหาคู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจได้
มากขึ้น และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ทําให้ นักเรียน ครู ผูบ้ริหารสถานศกึษามีความสนใจในโครงการและเรียนรู้ได้มากข้ึน  

   3. ดําเนินการให้ผู้ทีม่ีส่วนเก่ียวข้องในโครงการได้เขา้มามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการแต่ละหลกัสูตรการ
พัฒนาทั้งในการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น 
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        กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  คู่มือประเมินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเปน็ 
                   ฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน (School-based Management for Local Development- 
                    SBMLD). กรุงเทพฯ :  2560 
        พิษณ ุฟองศรี . (2554). การประเมินทางการศกึษา: แนวคดิสู่การปฏบิตั.ิ กรุงเทพมหานคร :  
                     บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด. 
        ไพรัตน์ เตชะรินทร์. (๒๕๒๗). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา. กรงุเทพฯ : 
                     สํานักงานข้าราชการพลเรือน. 
        วิญญ ูอังคณารักษ์. (๒๕๑๘). แนวคดิในการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ : 
                     สํานักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย. 
        สําเริง จนัทรสุวรรณ, สวุรรณ บัวทวน. (๒๕๒๗). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
        สุวรรณ พิณตานนท์ และ กาญจนา วัธนสุนทร. (2555). การบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานในการ 
                    พัฒนาทอ้งถ่ิน (School Based Management for Local Development: SBMLD).  
                     กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์เอ็ดดูมีเดียพับลิชช่ิง. 
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๔ :  
                     กรุงเทพฯ, ๒๕๒๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. (๒๕๕6) . แผนพฒันาสามปขีององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 
                    ขอนแกน่ ประจําป ี๒๕๕6 – ๒๕๕9 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารสว่นจังหวัด  
                     ขอนแก่น. 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. (๒๕๕6). เอกสารข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
                    ประจําป ี2556. กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. 
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. 
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น. (๒๕๕6). โครงการสง่เสริมการศกึษา ประจําป ี๒๕๕6 
                     กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น. 
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                             http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses 
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(สําหรับผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน(SBMLD) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------ 

(ส่วนนีส้ําหรับผู้บรหิารสถานศึกษา) 

1. โรงเรียน………………………………………………………………………………………….…….…  จํานวนครู...................คน 

            จํานวนนักเรียน................................คน                        จํานวนบุคลากรอ่ืน...........................คน 

2.กิจกรรมท่ีดําเนินการ.........................................................................................................................................................                       
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

3.เคยได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือไม่     เคย          ไม่เคย      

4.(เคยได้รับ) งบประมาณท่ีได้ ...........................................บาท  

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา) 

 1.   เพศ  ...................................................................................................................................................       ชาย    หญิง 

2.   อายุ         ตํ่ากว่า  20  ป ี    21 – 30 ปี        31 - 40 ป ี                   41 – 50 ปี         51 – 60 ป ี     

3.  สถานภาพ         ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู     บุคลากรทางการศกึษา       อ่ืนๆ ระบุ.......................  

4.  ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย       ปวช./ปวส.     

                              ปริญญาตร ี             ปริญญาโท           ปริญญาเอก 

5. ระยะเวลาการทํางานหรือมีภารกิจเกี่ยวข้องในสถานศึกษาแห่งนี้                                                                                 
  น้อยกว่า 3 ป ี         ต้ังแต่ 5-10 ปี       มากกว่า 10 ปีข้ึนไป  
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ส่วนท่ี 2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

   แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในความรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง โดยทําเคร่ืองหมาย 
ลงในช่อง  ตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อท่ี รายการ ระดับความคิดเห็น 
มาก  
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1. สถานศึกษา สามารถจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนได้เองตามความ
ต้องการของผู้เรียน /ชุมชน / ประชาชน 

     

2. การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างหลากหลายและเป็นการจัดการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

     

3. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ      
4. การพัฒนาฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการเรียนการ

สอน 
     

5. การสร้างความสมัพันธ์กับชุมชน มีการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง      

6 การวางแผน การพัฒนา นําไปสู่การปฏิบัติได้จริง      
7 การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้      
8 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ      
9 การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการในโรงเรียน      
10 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม      
11 เปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน ร่วมให้ข้อมูลเพ่ือความสอดคล้องกับ

วิชาการจัดการเรียนการสอน (เช่นสังคม ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ) 
     

12 ให้ความสําคัญกับผู้เรียนต้องจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย 
ให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 

     

13 ครูและผู้เรียน ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาท่ีทันสมัย และเหมาะสมกับผู้เรียน 
เป็นสื่อในการเรียนการสอน 

     

14 เปิดโอกาสให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ เข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอน 

     

15 การประเมินผล มุ่งเน้นการพัฒนาการของผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรม
การเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย 

     

ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

                                          ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

                          กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โทร  043-239256 
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 (สําหรับนักเรียน) 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน(SBMLD) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------ 

คําชี้แจง  ให้ทา่นทําเคร่ืองหมาย   ลงในแบบสอบถาม  พร้อมกับกรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง 

ชื่อโรงเรียน.................................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1.   เพศ        ชาย    หญิง 

 2.   อายุ         ตํ่ากว่า  12  ปี    13 - 15 ปี        16 ปีขึ้นไป    

  3.  สถานภาพ     ผู้บริหารสถานศึกษา    ครู     บุคลากรทางการศึกษา    

                       นักเรียน                อ่ืนๆ ระบุ............... 

 4.  ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย       

 5.  การเดินทางมาเรียน     เดินเท้ามา        ผูป้กครองมาส่ง          รถโดยสาร/สองแถว   

                                  รถรับ - สง่ของโรงเรียน  รถจักรยานยนต์    รถยนต์ 

6.ได้เงินมาโรงเรียน/        ตํ่ากว่า 100 บาท/วัน    100 – 300 บาท/วัน        

                               500 บาท/เดือน           600 – 1,000 บาท/เดือน   

               มากกว่า 1,000 บาท/เดือน 
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ส่วนท่ี 2   แสดงระดับความคิดเห็น การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน   
             โดยให้ทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความคิดเห็นของท่าน 

 

 รายการ ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

     

2 ครู มีความรู ้ความสามารถ และมีจํานวนเพียงพอ 
 

     

3 สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต     
มีอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

     

4 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างหลากหลายและให้มกีาร
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

     

5 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอน อาศัย
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น (สังคม,ศิลปวัฒนธรรม,อาชีพ)  

     

6 มีการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน       
มีระเบียบวินัย ภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตน 

     

7 ให้ความสําคญักับผู้เรียนที่ต้องจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย
ให้สอดคล้องกับช่วงวัยและพัฒนาการผู้เรียน 

     

8 การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้
อย่างต่อเน่ือง 

     

9 อาคารเรียน วัสดุ อุปกรณ์ ทีใ่ช้ประกอบในการเรียนมีเพียงพอ      
10 การสร้างเครือข่ายและการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ

เรียนการสอน 
     

11 สถานศึกษา มุง่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน ให้มีความรู้ ทักษะ 
พฤติกรรมที่แสดงออกที่หลากหลาย 

     

 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  

กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร 043 239256 



 
การติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)  
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