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รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562
นางศิรประภา ขวัญทอง
ปีการศึกษา 2561-2562
บทสรุป

รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้าน
สภาพแวดล้ อม ด้ านปั จจั ยน าเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิ ตของโครงการ ประกอบด้ ว ย
1) ระดับคุณภาพการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2)
คุณภาพของนักเรียน ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาแนกเป็น 2.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับ
สถานศึ ก ษา 2.2) ผลการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ นฐาน (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 และชั้ น
มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 2.3) ผลการประเมิ นสมรรถนะส าคั ญของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 3)
ความสามารถของนักเรียนในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเผยแพร่ สู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชน และ 4) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น ครู ผู้ ป กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ต่ อการด าเนิ นโครงการ กลุ่ มเป้ าหมายที่ ใช้ ในการประเมิ น
ประกอบด้วย ประชากร กลุ่มตัวอย่างประชากร ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 25261 จานวน
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 จานวน 140 คน 2) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562 จานวน 140 คน (เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง)
3) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จานวน
7 คน (ยกเว้ นผู้ อานวยการ และผู้ แทนครู ) และ 4) ประชากรครู ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จานวน 9 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่
แบบสอบถาม และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถของนักเรียนที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้
ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง .88-.95 และแบบบันทึกข้อมูล ตามสภาพจริง เกี่ยวกับผลสั มฤทธิ์ระดับ
สถานศึกษา แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 และแบบ
บันทึกผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการดาเนินโครงการสรุปได้ ดังนี้

ข
สรุปผลการประเมิน
1. แสดงผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562
ตามความคิ ดเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้นฐานและครู จาแนกตามประเด็ นตัว ชี้วั ด
ค่าน้าหนักและเกณฑ์การประเมิน พบว่า
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. แสดงผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ตาม
ความคิดเห็นของครู จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้าหนักและเกณฑ์การประเมิน พบว่า
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โดยภาพรวมและทุ ก ประเด็ น ตั ว ชี้ วั ดที่ ประเมิ น พบว่ า มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20, = .10) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.32, = .35) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. แสดงผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ตาม
ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้าหนักและเกณฑ์การ
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 ได้แก่
4.1 แสดงคุณภาพการพัฒนาการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้าหนักและเกณฑ์การประเมิน

ค
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2 แสดงผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนตามแนวคิดหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง เกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ สถานศึ ก ษาของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ร ะดั บ 3 ขึ้ น ไป
ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนจะโหนงพิ ทยาคม ผลการทดสอบระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET)
ของนั กเรี ยนชั้ น ม.3 และ ม.6 และผลการประเมิ นสมรรถนะส าคั ญตามหลั กสู ตรของนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า
4.2.1 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ปี
การศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.95 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.14 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด 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 ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.2.3 ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85.00 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ
88.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.3 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียน ในการนาหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และเผยแพร่สู่ครอบครัว และชุมชน โดยครู และผู้ปกครอง
เป็นผู้สังเกต ปีการศึกษา 2561-2562 จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้าหนักและเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมผลการสังเกตของทั้งสองกลุ่ม อยู่ในระดับดีขึ้นไปสูง
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมผลการสังเกตของทั้งสองกลุ่ม อยู่ในระดับดีขึ้นไป
สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2561-2562 จาแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้าหนักและ
เกณฑ์การประเมิน

ง
ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สรุ ปภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ค่าน้าหนัก 100% ผลการประเมินสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดได้
คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมี
การวางแผนการด าเนิ น การ การติ ดตาม ประเมิ นผล และน าผลการประเมิ น มาปรั บปรุ งพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.
ควรนารูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการอื่นๆ ของ
โรงเรียน เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยนาเข้าของโครงการ กระบวนการดาเนิน
โครงการ และผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการดาเนินโครงการ ระหว่าง
ดาเนินโครงการ และสิ้นสุดการดาเนินโครงการ เพื่อนาสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหา
หรือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน
3. กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ควรส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารประเมิ น โครงการทุ ก โครงการที่ โ รงเรี ย นด าเนิ น การโดยใช้ รู ป แบบอื่ น ๆ
ในกรณี ที่ เป็ นโครงการย่ อยระดั บกลุ่ มงาน และควรประเมินโครงการระดั บองค์ กร โดยใช้ รู ปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ หรือซิปป์โมเดล (CIPP Model)
2. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดหลั กปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสังกัด
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