
 

ช่ือเร่ืองการประเมิน : โครงการพฒันาสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
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ปีท่ีประเมิน : พ.ศ. 2560 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

การประเมินโครงการพฒันาสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านเขานํา้โจน สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 มีวตัถุประสงค์ของการ

ประเมิน ดงันี ้เพ่ือประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ เพ่ือประเมินปัจจัย

การดําเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการ เพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process 

Evaluation) ของโครงการ เพ่ือประเมินผลผลติ (Product Evaluation) ของโครงการ ตามโครงการ

พฒันาสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 กลุม่เป้าหมาย ท่ีใช้ในการประเมินครัง้นี ้ได้แก่ คณะครู 

จํานวน 7 คน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน จํานวน 7 คน นกัเรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ปีการศกึษา 2560 จํานวน 31 คน และผู้ปกครองนกัเรียนของโรงเรียน

บ้านเขานํา้โจน จํานวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุม่ 

เป้าหมายทัง้สิน้ 76 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย เอกสารประกอบการ

สนทนากลุม่เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเก่ียวกับการพฒันาแหลง่เรียนรู้ของ

โรงเรียนท่ีสง่เสริมการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถาม

เพ่ือประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการเก่ียวกับความต้องการในการจัด 

ทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน 

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 (ฉบบัท่ี 1-3) แบบสอบถามเพ่ือประเมิน

ปัจจยัการดําเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเพียงพอ

ของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วสัดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการดําเนินโครงการ (ฉบบัท่ี 4-6) 

แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการเก่ียวกับ

การวางแผนการดําเนินโครงการ การลงมือปฏิบติั การตรวจสอบประเมินผลของโครงการ และการ

ปรับปรุงและพฒันาโครงการ (ฉบบัท่ี 7) แบบสอบถามเพ่ือประเมินกระบวนการดําเนินงานของ

โครงการ (Process Evaluation) เก่ียวกับการวางแผนการดําเนินโครงการ การลงมือปฏิบติั การ
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ตรวจสอบประเมิน ผลของโครงการ และการปรับปรุงและพฒันาโครงการ (ฉบบัท่ี 8) แบบสอบถาม

เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เก่ียวกับการบูรณาการหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน ทัง้ 4 ฝ่าย คือ งานวิชาการ งานบุคคล งาน

งบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป (ฉบับท่ี 9) แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการ 

(Product Evaluation) เก่ียวกับการบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน (ฉบบัท่ี 10) แบบสอบถามเพ่ือประเมินประเมินผลผลิต

ของโครงการ (Product  Evaluation) เก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีการประพฤติ ปฏิบติัตนใน

ด้านวฒันธรรม ด้านวตัถุ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม (ฉบบัท่ี 11-12) และแบบสอบถามเพ่ือ

ประเมินประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เก่ียวกับความพึงพอใจต่อโครงการ

พฒันาสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 (ฉบบัท่ี 13-15) แบบทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิต 

ประจําวนั และแบบสมัภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยแบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม 

แบบสมัภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน

โดยสรุปดงันี ้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพฒันาสถาน- 

ศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 เก่ียวกบัความต้องการในการจัดทําโครงการ พบว่า ในภาพรวม ความ

ความต้องการในการจดัทําโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและนกัเรียนสอดคล้องกนั และมีความสอดคล้องกันกับการสนทนากลุม่ใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวกบัจุดแข็งและโอกาสท่ีเอือ้

และสนบัสนนุให้การพฒันาสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะครูจึงได้ดําเนิน 

การจดัทําโครงการพฒันาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึน้ เพ่ือใช้ในการดําเนิน 

การพฒันาในปีการศกึษา 2560 โครงการดงักลา่วคือ “โครงการพฒันาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุทยัธานี 

เขต 2” 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดําเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการพฒันา

สถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
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ขัน้พืน้ฐานและนกัเรียน พบว่า มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของปัจจัยการดําเนินงาน

ของโครงการอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพฒันา

สถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 สรุปได้ดงันี ้

3.1 การสมัภาษณ์คณะครูและคณะกรรมการดําเนินงาน สรุปแนวทางการปรับปรุง

และพฒันา ดงันี ้คือ กําหนดการวางแผนการดําเนินโครงการ การลงมือปฏิบติั การตรวจสอบผลของ

โครงการ และการปรับปรุงและพฒันาโครงการให้ชดัเจน โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการนิเทศ นิเทศเป็น

ระบบอยา่งตอ่เน่ืองและให้ผู้ รับการนิเทศรับทราบลว่งหน้า ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ควบคุมและ

ประเมินผลการดําเนินโครงการของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน  สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 อย่าง

สม่ําเสมอ ตอ่เน่ืองเป็นระยะๆ ตลอดปีการศึกษา 2560 เพ่ือรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ใน

การดําเนินการพฒันาโครงการพฒันาสถานศกึษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

บ้านเขานํา้โจน สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 

3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการดําเนินงานของโครงการพฒันาสถานศึกษาตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุทยัธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะครู และนกัเรียน พบวา่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบติั

ตามการดําเนินงานของโครงการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกนั 

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ สรุปได้ดงันี ้

4.1 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาทัง้

สามชัน้ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจําวนั ในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ระดบัชัน้ (กําหนดเกณฑ์การผา่นการประเมินตัง้แตร้่อยละ 75 ขึน้ไป)    

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการเก่ียวกบัการบูรณาการหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานทัง้ 4 ฝ่าย คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ 

และงานบริหารทัว่ไป ตามความคิดเห็นของคณะครู พบว่า ในภาพรวมอยู่การปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ 
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4.3 ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการเก่ียวกบัการบูรณาการหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมการ

แนะแนวและระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน กิจกรรมนกัเรียน และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณะ

ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของคณะครู พบวา่ ในภาพรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการเก่ียวกบัพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพียง

ของนกัเรียนท่ีมีการประพฤติ ปฏิบติัตนในด้านวฒันธรรม ด้านวตัถุ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ตามความคิดเห็นของคณะครู พบวา่ ในภาพรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

4.5 ผลการประเมินด้านผลผลติของโครงการเก่ียวกบัพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพียง

ของนกัเรียนท่ีมีการประพฤติ ปฏิบติัตนในด้านวฒันธรรม ด้านวตัถุ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

ตามความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ ในภาพรวมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

4.6 ความพึงพอใจของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน นกัเรียน

และผู้ปกครองนกัเรียนท่ีมีตอ่โครงการพฒันาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านเขานํา้โจน สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอุทยัธานี เขต 2 พบวา่ ในภาพรวม 

มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ สอดคล้องกนั 

4.7 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน

บ้านเขานํา้โจน สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 2 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4-6 มีคะแนนรวมเฉลีย่ทัง้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ เท่ากับ 

77.59 และมีเพียง 1 กลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีมีคะแนนรวมเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

ต่ํากวา่เกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งก็คือ กลุม่สาระการเรียนรู้การงานพืน้และอาชีพ เท่ากับ 79.90 สว่นกลุม่

สาระการเรียนรู้อีก 7 กลุม่สาระการเรียนรู้มีคะแนนรวมเฉลีย่ของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

สงูกวา่เกณฑ์เป้าหมาย 

4.8 รางวลัท่ีนกัเรียนและโรงเรียนได้รับจากการแขง่ขนัทัง้ในระดบัสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษา ระดบัจงัหวดั และระดบักระทรวง ปรากฏว่า จํานวนรางวลัท่ีนกัเรียนได้รับตัง้แต่ระดบั

สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขึน้ไป ในปีการศกึษา 2560 ได้รับรางวลั จํานวน 15 รายการ เป็นตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนดคือไม่น้อยกวา่ 5 รายการ ผา่นเกณฑ์ตามกําหนดบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของโครงการ  

 


