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ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 
ผู้รายงาน      นางศิรประภา  ขวัญทอง 
ปีท่ีรายงาน    ปีการศึกษา 2561-2562 
 

บทสรุป 
 
 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย                  
1) ระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) 
คุณภาพของนักเรียน ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ าแนกเป็น 2.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษา 2.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2.3) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 3) 
ความสามารถของนักเรียนในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และเผยแพร่สู่ครอบครัว และชุมชน และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อการด าเนินโครงการ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน 
ประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่างประชากร ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 25261 จ านวน 
140 คน (นักเรียนชั้น ม.1,ม.2 และ ม.4 ม.5 ทุกคน) ปีการศึกษา 2562 ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นไป
เรียน ชั้น ม.2 ม.3  ม.5 และ ม.6 จ านวน 140 คน 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 และ                      
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 140 คน (เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง)                 
3) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จ านวน                
7 คน (ยกเว้นผู้อ านวยการ และผู้แทนครู) และ 4) ประชากรครู ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน                     
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ านวน 9 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
แบบสอบถาม และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถของนักเรียนที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้
ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .88-.95 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษา แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 และแบบ
บันทึกผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการด าเนินโครงการสรุปได้  ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมิน 
1. แสดงผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครู จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัด              
ค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน พบว่า  

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 2. แสดงผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ตาม
ความคิดเห็นของครู จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน พบว่า 
 ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, = .10) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก ( = 4.32, = .35) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
3. แสดงผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักและเกณฑ์การ
ประเมิน พบว่า 

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน              
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน                
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 25 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 
ด้าน ได้แก ่

 4.1 แสดงคุณภาพการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน  
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  ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 4.2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)             
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 และผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสู ตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า 

4.2.1 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ปี
การศึกษา  2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.95 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.33 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

4.2.2 ภาพรวมผลการทดภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.13 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
31.76 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.02 ปีการศึกษา 2562 มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.04 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน 

4.2.3 ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา                 
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.00 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
88.20 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

4.3 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียน ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเผยแพร่สู่ครอบครัว และชุมชน โดยครู และผู้ปกครอง
เป็นผู้สังเกต ปีการศึกษา 2561-2562 จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักและเกณฑ์การประเมิน  

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมผลการสังเกตของทั้งสองกลุ่ม อยู่ในระดับดีขึ้นไปสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมผลการสังเกตของทั้งสองกลุ่ม อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561-2562 จ าแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักและ
เกณฑ์การประเมิน 177 
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ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน 
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
 สรุปภาพรวมทั้ง  4  ด้าน  ค่าน้ าหนัก  100%  ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 100  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 
1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมี     

การวางแผนการด าเนินการ การติดตาม ประเมินผล และน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2.   ควรน ารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอ่ืนๆ ของ
โรงเรียน เพ่ือตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยน าเข้าของโครงการ กระบวนการด าเนิน
โครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่าง
ด าเนินโครงการ และสิ้นสุดการด าเนินโครงการ เพ่ือน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา  
หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน 

3. กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการประเมินโครงการทุกโครงการที่ โรงเรียนด าเนินการโดยใช้รูปแบบอ่ืนๆ                  

ในกรณีที่เป็นโครงการย่อยระดับกลุ่มงาน และควรประเมินโครงการระดับองค์กร โดยใช้รูปแบบ            
การประเมินแบบซิปป์ หรือซิปป์โมเดล (CIPP Model) 

2. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทุกสังกัด 
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