
 

 
 
 
 

 
 
 

60-29  “บทสรุปการติดตามประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม”มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557-2559

“บทสรุปการติดตามประเมินผล โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและ
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม ” 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557-2559 

คณะท ำงำนได้จัดท ำเอกสำร “บทสรุปกำรติดตำมประเมินผลฯ” เป็นเอกสำร
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร เนื้อหำประกอบด้วย ควำมเป็นมำของโครงกำรโดยย่อ 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน ก็คือ กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำและประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ประสิทธิผลของกำรด ำเนินโครงกำรทั้ง 3 โครงกำรย่อย อันได้แก่ 1. โครงการแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. โครงการ
การคิดขั นสูงทางคณิตศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3. โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิด
เศรษฐกิจแบบพอเพียง และได้น ำบำงส่วนของผลกำรประเมินมำเสนอพอเป็น
สังเขป  สำมำรถติดตำมฉบับเต็มได้ทำงเว็ปไซด์ rsdi.kku.ac.th 

 

1.  โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
… กำรตรวจอัลตรำซำวด์ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่

พัฒนำข้ึนจำกผลงำนวิจัยของโครงกำร ท ำให้พบอำกำร
ผิดปกติที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่ ง
เป้ำหมำยของโครงกำรที่น ำไปสูอ่ำกำรผิดปกติหรือกำรก่อโรค
อื่นๆด้วย เช่น ภำวะไขมันพอกตับที่เกิดจำกกำรดื่มสุรำ โรค
อ้วน ไวรัสตับอักเสบ และน ำสู่โรคมะเร็งตับ   ดังนั้นกำร
ตรวจอัลตรำซำวด์ของโครงกำรฯ จึงถือเป็นกำรตรวจสุขภำพ
ครั้งใหญ่ที่ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
จึงท ำให้ประชำชนต้องกำรรับกำรตรวจเป็นจ ำนวนมำก   
และยุทธศำสตร์ ส ำคัญ ผลจำกกำรด ำเนินโครงกำร ที่นอกเหนือจำกกำรรณรงค์และป้องกันกำรติดเช้ือพยำธิใบไม้ตับ อันเป็นสำเหตุ
ส ำคัญของกำรเกิดโรคมะเร็งท่อน้ ำดีแล้ว ยังได้พัฒนำเทคโนโลยีกำรรักษำผู้ป่วยให้ลดอัตรำกำรตำยจำกโรคมะเร็งท่อน้ ำดีในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือกว่ำปีละสองหมื่นรำยและส่วนใหญ่เป็นผู้น ำครอบครัว ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ป่วยที่หำยจำกโรคนี้ ครอบครัวและ
คุณภำพชีวิตที่ดีในระยะต่อไป ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงประเมินค่ำไม่ได้   ตลอดจน ชุดตรวจเช้ือพยำธิทำงปัสสำวะ อัน
เป็นนวัตกรรมระดับโลก ที่เป็นผลสืบเนื่องจำกงำนวิจัยของโครงกำร จะท ำให้เกิดกำรคัดกรองและรักษำได้อย่ำงทันท่วงที และ ช่วย
ลดอัตรำกำรตำยจำกโรคดังกล่ำว ส่งผลให้ไม่เกิดภำระในกำรดูแลรักษำ ทั้งด้ำนค่ำใช้จ่ำยและอื่นๆ ทั้งระดับครอบครัวผู้ป่วย และ
โรงพยำบำล ตลอดจนภำระในด้ำนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรป้องกันและรกัษำโรคของกระทรวงสำธำรณสุขในภำพรวมในอนำคตอันใกลน้ี้ …  
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2.  โครงการการคิดขั นสูงทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               

… ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ นั้น โครงกำรได้ด ำเนินกำรครอบคลุมและเป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่ก ำหนดครบถ้วน ตลอดจน
สำมำรถสร้ ำ งผลผลิต  ผลลัพ ธ์และผลกระทบ ตำม
กระบวนกำรและกิจกรรมทั้งหมดดังที่กล่ำวมำ โดยมีผลกำร
ประเมิน แยกเป็นด้ำนต่ำงๆ ได้ ดังนี้   

1. การบริหารโครงการ มีกำรวำงโครงสร้ำงและจดัระบบกำรบริหำรจดักำรทีเ่ปน็ทำงกำร ได้แก่  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
คณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร (ฝ่ำยมหำวิทยำลัยขอนแก่น)  และคณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร (ฝ่ำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำพื้นฐำน)    นอกเหนือจำกกำรบริหำรตำมโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ นั้น  ในกำรด ำเนินงำนหรือ
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของโครงกำรนั้น ใช้นักศึกษำระดับปริญญำตรี ช้ันปีที่ 5 นักศึกษำระดับปริญญำโท และนักศึกษำระดับปริญญำ
เอก เป็นผู้ด ำเนินงำนในหลำยๆกิจกรรม  คณะท ำงำนของโครงกำร ได้แก่ คณำจำรย์ทุกคนในสำขำคณิตศำสตร์  และคณำจำรย์
บำงส่วนจำกสำขำภำษำอังกฤษ สำขำวิทยำศำสตร์ สำขำสังคม และสำขำคอมพิวเตอร์  โดยกำรให้ทุนสนับสนุนอำจำรย์เพื่อไป
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆของโครงกำร  และเริ่มให้มหำวิทยำลัยเครือข่ำยมำช่วยด ำเนินกิจกรรม เช่น มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี  โดยกำรให้ทุนแก่นักศึกษำ   และมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี  เริ่มเป็นผู้ดูแลโรงเรียนในเขต
จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นต้น  

 2.  การยกระดับความสามารถด้านการคิดขั นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการ
เพ่ือพัฒนาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกิจกรรมด้ำนกำรกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมส ำหรับสง่เสรมิกำรใช้นวัตกรรม กำรสร้ำงชุมชนกำรเรยีนรู้เชิงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
และ กำรใช้นวัตกรรมกำรศึกษำช้ันเรียนและวิธีกำรแบบเปิดเพื่อพัฒนำกำรคิดข้ันสูงในโรงเรียนตามกิจกรรมพัฒนำควำมเช่ียวชำญ
ทำงวิชำชีพเพื่อส่งเสริมกำรสอนที่เน้นกำรคิดทำงคณิตศำสตร์   พบว่ำ เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่นอกเหนือจำกกำรได้ผลผลิตตำม
ตัวช้ีวัดที่ก ำหนด กล่ำวคือ นักเรียน เรียนอย่ำงสนุกสนำนและ มีควำมสุขในกำรเรียน  นักเรียนกล้ำคิด กล้ำแสดงออกและมี
กระบวนกำรคิดที่หลำกหลำย 

 3. การพัฒนาความรู้ของครูเกี่ยวกับเนื อหาและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร เนื อหาและนักเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ในกิจกรรมกำรฝึกอบรมก่อนใช้และระหว่ำงใช้นวัตกรรม   พบว่ำ  นอกจำกผลผลิตที่ได้จำกกำรด ำเนิน
กิจกรรมตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนดแล้ว  ยังสะท้อนถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อ ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน กล่ำวคือ  มีควำม
ภำคภูมิใจที่เห็นนักเรียนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีข้ึนมำก เห็นควำมส ำเร็จที่เกิดข้ึนกับเด็ก ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจเป็นอย่ำง
มำก กำรเปลี่ยนวิธีกำรสอนของครู จำกผู้สอนมำเป็นผู้อ ำนวยกำรสอนแทนโดยครูมีกำรเรียนรู้พร้อมไปกับเด็กๆ   กำรเปลี่ยน
วัฒนธรรมองค์กร เป็นผลท ำให้ครูมีกำรท ำงำนเป็นทีมได้ดีมำกข้ึน เกิดควำมรักและผูกพันซึ่งกันและกั น   กล้ำพูดและกล้ำแสดง
ควำมคิดเห็น   ร่วมแรงร่วมใจกัน และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น และน ำไปปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีข้ึน  

4.  การพัฒนาวิชาชีพและสร้างเครือข่ายส้าหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำม
กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยสถำบันผลิตครู   พบว่ำ โครงกำรสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์และผลกระทบส ำคัญต่อศิษย์เก่ำที่จบคณิตศำสตร
ศึกษำ มข. และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย โดยศิษย์เก่ำ มีควำมภำคภูมิใจ เพรำะท ำให้นักเรียนได้คิดและได้แสดงออก เกิดกำรเรยีนรู้ ท ำ
ให้เด็กได้รับมำกกว่ำเนื้อหำที่เรียน เด็กจะได้เรื่องทักษะ พฤติกรรม กล้ำแสดงออกและต้องกำรน ำไปใช้ในโรงเรียนถึงแม้ว่ำโรงเรียน
จะอยู่ในโครงกำรหรอืไม่ก็ตำมกต็ำม   ศิษย์เก่ำที่จบคณิตศำสตรศึกษำ มข.เป็นผลิตผลที่โรงเรียนต่ำงๆ ต้องกำร และเกิดเครือข่ำยใน
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหำร ครูของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน  ระหว่ำงจังหวัด และระหว่ำง
ภูมิภำค  ด้วย 

5.  การพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรม ด้วยกิจกรรมกำรสร้ำง
ชุมชนกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)     พบว่ำ  ทุกโรงเรียนที่ศึกษำ จะมีกิจกรรม Open 
class  ปีละ 1 ถึง 2 ครั้ง โดยมีโรงเรียนในเครือข่ำยและที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม และมีโรงเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำมำ
ขอศึกษำดูงำน    กำรพัฒนำโรงเรียนในโครงกำรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำวิชำชีพครูด้วยนวัตกรรมคือ 1) กำรมีช้ันเรียน 
Lesson Study และ Open Approach อย่ำงต่อเนื่อง 2) โรงเรียนมีทีมในกำรท ำงำน ในกำรท ำ Lesson Study 3) ผู้บริหำร



 

โรงเรียนใช้นวัตกรรมนี้ในกำรบรหิำรจัดกำรโรงเรียน   โครงกำรได้จัดให้มีกำรประชุม (Forum) ส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำร 
ปีละ 1 ครั้ง โดยให้ ผู้บริหำรโรงเรียนในโครงกำรได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   กำรจัดประชุมผู้บริหำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ปีละ 1 ครั้ง  กำรเปิดช้ันเรียน (Open Class) ระดับชำติ เพื่อเผยแพร่ผลงำนของโรงเรียนในโครงกำร 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับโรงเรียนที่สนใจจะเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือ   มีกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  APEC ICER 
(International Conference on Education Research) ปีละ 1 ครั้ง  ตลอดจน มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของโครงกำรเพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมและประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนต่อสังคม ในหลำยรูปแบบ 

6.  การพัฒนาให้นักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และครูประจ้าการท้างานร่วมกันเพ่ือการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองได้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดยกิจกรรมกำรใช้นวัตกรรมกำรศึกษำช้ัน
เรียนและวิธีกำรแบบเปิดเพื่อพัฒนำกำรคิดข้ันสูงในโรงเรียนตามกิจกรรมพัฒนำควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพเพื่อส่งเสริมกำรสอนที่
เน้นกำรคิดทำงคณิตศำสตร์   และกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำทุกระดับเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำครูประจ ำกำรและเพื่อกำร
ศึกษำวิจัย   พบว่ำ เกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อศิษย์เก่ำ  กล่ำวคือ  ศิษย์เก่ำคณิตศำสตรศึกษำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  มีควำม
ภำคภูมิใจที่ได้ใช้ Lesson Study  และ Open  Approach  ในกำรเรียนกำรสอน เพรำะท ำให้นักเรียนได้คิดและได้แสดงออก เกิด
กำรเรียนรู้ นักเรียนชอบ ผู้บริหำรโรงเรียนชอบ วิธีกำรนี้ท ำให้เด็กได้รับมำกกว่ำเนื้อหำที่เรียน เด็กจะได้เรื่องทักษะ พฤติกรรม กล้ ำ
แสดงออก และต้องกำรน ำไปใช้ในโรงเรียนถึงแม้ว่ำโรงเรียนจะอยู่ในโครงกำรหรือไม่ก็ตำม  

7.  การเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและนวัตกรรมการเรียนการสอน ตำมกิจกรรมกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม
ส ำหรับส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม  กำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ(Professional Learning Community: PLC) และ กำร
ก่อสร้ำงสถำบันวิจัยและพัฒนำวิชำชีพครูอำเซียน  พบว่ำ  ในด้ำนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมส ำหรับส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม  มีกำร
จัดเตรียมห้อง Lesson Study ในโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรให้สำมำรถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงได้  ตลอดจนกำรจัดเตรียม
ระบบเครือข่ำยออนไลน์เพื่อเช่ือมต่อกับโรงเรียนและมหำวิทยำลัยเครือข่ำย  รวมทั้งมีกำรปรับปรุงห้องประชุมสำยสุรีจุติกุล ให้เป็น
ศูนย์กลำงกระจำยควำมรู้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ   ส ำหรับด้ำนกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  นั้น พบว่ำ มีกำรเปิดช้ันเรียน กำรสำธิตกำรสอนและกำรสะท้อนผลหลังกำรสอน  มีกำรจัดกิจกรรม
เปิดช้ันเรียน (Open Class) ระดับโรงเรียน มีกำรเปิดช้ันเรียน (Open Class) ระดับชำติ มีกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  
APEC ICER (International Conference Education Research) ปีละ 1 ครั้ง  และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของโครงกำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมและประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนต่อสังคม ในหลำยรูปแบบ …  

 

3. โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
… ผลจำกกำรประเมิน พบว่ำ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใน

ภำพรวมของโครงกำรทั้งหมด นั้น เกือบทุกพื้นที่ (โครงกำร)  ได้ด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์และตัวช้ีวัดในกำรประเมิน และมีหลำยพื้นที่ที่สำมำรถสร้ำงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ได้เป็นอย่ำงดี ในหลำยด้ำน อำทิ มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและควำม
ร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรของกลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำนในพื้นที่และ อปท.  มี
โจทย์เพื่อกำรวิจัยหรือกำรพัฒนำต่อยอดเพิ่มเติมในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร   
มีกำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำย  มีครัวเรือนที่เป็น Best Practice จำกผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร  มี
กำรจัดตั้งกลุ่มในกำรพัฒนำและกลุ่มอำชีพ ของกลุ่มเป้ำหมำย เกิดเพิ่มเติม
ภำยหลังกำรเข้ำร่วมโครงกำร  มีกำรขยำยพื้นที่ในกำรด ำเนินงำนหรือกำรขยำย
กลุ่มเป้ำหมำยจำกผลกำรด ำเนินโครงกำร มีกำรรับช่วงกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำยภำยหลังสิ้นสุดโครงกำร  ได้ตัวแบบ 
(Model) ในกำรพัฒนำ (กระบวนกำร วิธีกำร กลไกและกำรใช้ควำมรู้ที่เหมำะสม

ในแต่ละตัวแบบ) ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำร ได้ชุดควำมรู้ที่จะพัฒนำสู่กำรเรียนกำรสอน มีกำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเองของ
พื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำยที่เกิดจำกผลกำรด ำเนินโครงกำร และ กำรลดรำยจ่ำยหรือกำรเพิ่มรำยได้ของกลุ่มเป้ำหมำยภำยหลังกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรที่วัดได้อย่ำงชัดเจน เป็นต้น จึงสรุปได้ว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรที่ท ำกำรประเมินในภำพรวมนั้น มีควำมก้ำวหน้ำ ตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด … 

 
 ติดตามขา่วสารและข้อมลูย้อนหลังท่ี http://rsdi.kku.ac.th 


