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การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยน
บ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 มีวตั ถุประสงค์ของการ
ประเมิน ดังนี ้ เพื่อประเมินสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation) ของโครงการ เพื่อประเมินปั จจัย
การดําเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process
Evaluation) ของโครงการ เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ ตามโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 กลุม่ เป้าหมาย ที่ใช้ ในการประเมินครัง้ นี ้ ได้ แก่ คณะครู
จํานวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน จํานวน 7 คน นักเรี ยน
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4-6 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 31 คน และผู้ปกครองนักเรี ยนของโรงเรี ยน
บ้ านเขานํ ้าโจน จํานวน 31 คน ซึ่งได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมกลุม่
เป้าหมายทังสิ
้ ้น 76 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินโครงการประกอบด้ วย เอกสารประกอบการ
สนทนากลุม่ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ของ
โรงเรี ยนที่สง่ เสริ มการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบสอบถาม
เพื่อประเมินสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความต้ องการในการจัด
ทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 (ฉบับที่ 1-3) แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ปั จจัยการดําเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของบุคลากร งบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ในการดําเนินโครงการ (ฉบับที่ 4-6)
แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการเกี่ยวกับ
การวางแผนการดําเนินโครงการ การลงมือปฏิบตั ิ การตรวจสอบประเมินผลของโครงการ และการ
ปรับปรุ งและพัฒนาโครงการ (ฉบับที่ 7) แบบสอบถามเพื่อ ประเมินกระบวนการดําเนินงานของ
โครงการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนการดําเนินโครงการ การลงมือปฏิบตั ิ การ

ค
ตรวจสอบประเมิน ผลของโครงการ และการปรับปรุ งและพัฒนาโครงการ (ฉบับที่ 8) แบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการบริ หารงานของโรงเรี ยน ทั ้ง 4 ฝ่ าย คือ งานวิชาการ งานบุคคล งาน
งบประมาณ และงานบริ หารทัว่ ไป (ฉบับที่ 9) แบบสอบถามเพื่อ ประเมินผลผลิตของโครงการ
(Product Evaluation) เกี่ยวกับการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน (ฉบับที่ 10) แบบสอบถามเพื่อประเมินประเมินผลผลิต
ของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรี ยนที่มีการประพฤติ ปฏิบตั ิตนใน
ด้ านวัฒนธรรม ด้ านวัตถุ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม (ฉบับที่ 11-12) และแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 (ฉบับที่ 13-15) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ ในชีวิต
ประจําวัน และแบบสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยแบบทดสอบ แบบประเมิน แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน
โดยสรุปดังนี ้
1. ผลการประเมินด้ านสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 เกี่ยวกับความต้ องการในการจัดทําโครงการ พบว่า ในภาพรวม ความ
ความต้ องการในการจัดทําโครงการ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานและนักเรี ยนสอดคล้ องกัน และมีความสอดคล้ องกันกับการสนทนากลุม่ ใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอกที่เกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสที่เอื ้อ
และสนับสนุนให้ การพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะครู จึงได้ ดําเนิน
การจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ ้น เพื่อใช้ ในการดําเนิน
การพัฒนาในปี การศึกษา 2560 โครงการดังกล่าวคือ “โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี
เขต 2”
2. ผลการประเมินด้ านปั จจัยการดําเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนา
สถานศึกษาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ง
ขันพื
้ ้นฐานและนักเรี ยน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปั จจัยการดําเนินงาน
ของโครงการอยูใ่ นระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกัน
3. ผลการประเมินด้ านกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนา
สถานศึกษาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 สรุปได้ ดงั นี ้
3.1 การสัมภาษณ์ คณะครู และคณะกรรมการดําเนินงาน สรุ ปแนวทางการปรับปรุ ง
และพัฒนา ดังนี ้ คือ กําหนดการวางแผนการดําเนินโครงการ การลงมือปฏิบตั ิ การตรวจสอบผลของ
โครงการ และการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ ชดั เจน โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการนิเทศ นิเทศเป็ น
ระบบอย่างต่อเนื่องและให้ ผ้ รู ับการนิเทศรับทราบล่วงหน้ า ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ควบคุมและ
ประเมิ นผลการดําเนินโครงการของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 อย่าง
สมํ่าเสมอ ต่อเนื่องเป็ นระยะๆ ตลอดปี การศึกษา 2560 เพื่อรับทราบถึงปั ญหา อุปสรรคต่างๆ ใน
การดําเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรี ยน
บ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2
3.2 ผลการประเมินด้ านกระบวนการดําเนินงานของโครงการพัฒนาสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทยั ธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะครู และนักเรี ยน พบว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามการดําเนินงานของโครงการ อยูใ่ นระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกัน
4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ สรุปได้ ดงั นี ้
4.1 ผลการประเมินความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ ในชีวิตประจําวันของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาทั ้ง
สามชัน้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ ในชีวิตประจําวัน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก
ระดับชัน้ (กําหนดเกณฑ์การผ่านการประเมินตังแต่
้ ร้อยละ 75 ขึ ้นไป)
4.2 ผลการประเมินด้ านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการบริ หารงานทั ้ง 4 ฝ่ าย คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ
และงานบริ หารทัว่ ไป ตามความคิดเห็นของคณะครู พบว่า ในภาพรวมอยู่การปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ
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4.3 ผลการประเมินด้ านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรี ยน ประกอบด้ วยกิจกรรมการ
แนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กิจกรรมนักเรี ยน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของคณะครู พบว่า ในภาพรวมการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4.4 ผลการประเมินด้ านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรี ยนที่มีการประพฤติ ปฏิบตั ิตนในด้ านวัฒนธรรม ด้ านวัตถุ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตามความคิดเห็นของคณะครู พบว่า ในภาพรวมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4.5 ผลการประเมินด้ านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรี ยนที่มีการประพฤติ ปฏิบตั ิตนในด้ านวัฒนธรรม ด้ านวัตถุ ด้ านสังคม และด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตามความคิดเห็นของนักเรี ยน พบว่า ในภาพรวมการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4.6 ความพึงพอใจของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน นักเรี ยน
และผู้ปกครองนักเรี ยนที่มีตอ่ โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนบ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 พบว่า ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ สอดคล้ องกัน
4.7 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยน
บ้ านเขานํ ้าโจน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยั ธานี เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีคะแนนรวมเฉลีย่ ทั ้ง 8 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ เท่ากับ
77.59 และมีเพียง 1 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ตํ่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งก็คือ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ การงานพื ้นและอาชีพ เท่ากับ 79.90 ส่วนกลุม่
สาระการเรี ยนรู้อีก 7 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้มีคะแนนรวมเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย
4.8 รางวัลที่นกั เรี ยนและโรงเรี ยนได้ รับจากการแข่งขันทั ้งในระดับสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง ปรากฏว่า จํานวนรางวัลที่นกั เรี ยนได้ รับตั ้งแต่ระดับ
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาขึ ้นไป ในปี การศึกษา 2560 ได้ รับรางวัล จํานวน 15 รายการ เป็ นตาม
เกณฑ์ที่กําหนดคือไม่น้อยกว่า 5 รายการ ผ่านเกณฑ์ตามกําหนดบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

