รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ รองผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมิน
โครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม แบ่งขั้นตอนการประเมินโครงการออกเป็น 4 ขั้นตอน ตาม
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท เพื่อประเมินสภาพต่างๆ
รอบตัวนักเรียนที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความเหมาะสมความจาเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยปูอน เพื่อประเมินองค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ เพื่อประเมินการดาเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต เพื่อประเมินผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมประเมิน ดังนี้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้ประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามหน้าที่ของผู้ประเมิน ดังนี้ 1) คณะผู้บริหาร จานวน 8 คน 2) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 72 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 12 คน 4) เครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 30 คน และผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 30 คน รวม 60 คน 5) นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 508 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 504 คน รวม 1012 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง ปีการศึกษา 2560 กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุม่ กลุ่มตัวอย่างแต่ละ
ชั้นภูมิโดยการจับฉลากเลขลาดับรายชื่อจากกลุ่มประชากร ให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดจานวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1)
คณะผู้บริหาร จานวน 8 คน 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 66 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 12
คน 4) เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 26 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 26 คน รวม 52 คน 5) นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 146 คน และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 145 คน รวม 291 คน ด้านตัวแปร ตัวแปรต้น ได้แก่ การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
การประเมินด้านบริบท เป็นการประเมินสภาพต่างๆ รอบตัวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมทั้งความเหมาะสมความจาเป็น
ที่ต้องจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยปูอน เป็นการประเมิน
องค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ
เป็นการประเมินการดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต
เป็นการประเมินผลของการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการประเมินโครงการ
เครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบประเมิน เรื่อง การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 41 รายการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผลการประเมิน ดังนี้
ผู้บริหาร ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม และตามขั้นตอนด้านบริบท
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม และตาม
ขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกรายการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม และตาม
ขั้นตอน ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด
เครือข่ายผู้ปกครอง ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม และตามขั้นตอน
ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกรายการ
นักเรียน ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม และตามขั้นตอน ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปผลภาพรวมทั้งหมด การประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยภาพรวม และตาม
ขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกรายการ
บทนา
ที่มาและความสาคัญของการประเมินโครงการ
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ตระหนักถึงความสาคัญที่จะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการจัดอยูอ่ ย่างพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พระอัจฉริยะ
ภาพในการมองเห็นถึงผลของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงแก่สงั คมไทยอย่างมากใน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม กระบวนการของความเปลีย่ นแปลงจะมี
ความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่ง
กันและกัน ทั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภค ระบบสื่อสารที่
ทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้น ผลด้านบวกเหล่านี้ ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนใน
ชนบท หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่าด้านผลลบที่เกิดขึ้น เช่น ชนบทเกิดความอ่อนแอ ต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้า
คนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่ม
กันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยน
กันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งทีส่ าคัญที่สดุ ก็คือ ความพอเพียงในการดารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทาให้คน
ไทยสามารถพึ่งตนเองและดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีมาโดยตลอด ซึ่งนับว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและ
สังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟอง
สบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นไี้ ด้เป็น
อย่างดี
ผลจากการดาเนินการอยู่อย่างพอเพียงของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมข้างต้น ส่งผลให้โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม ผ่าน
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2557 แต่โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคมยังดาเนินการ
อยู่อย่างพอเพียงต่อไป จนเกิดความก้าวหน้า สามารถเป็นแบบอย่าง ขยายผลสร้างเครือข่าย และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจจะดาเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นอย่างดี จนมีคุณภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในปีการศึกษา
2559 และเป็นศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณในเวลาต่อมา อันเป็นเกียรติยศที่โรงเรียนและชุมชนของ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ภูมใิ จโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมเป็นอย่างมาก
แต่โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม ไม่ได้หยุดนิ่งจากรางวัลเกียรติยศที่ได้รับดังกล่าว ได้นาแนวทางการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2554) มาพัฒนาการสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของนักเรียนอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยกาหนดให้จดั สร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้แก่นักเรียนทุก
ระดับชั้น กาหนดกิจกรรมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ในรูปของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดเนื้อหา จุดประสงค์และ
รูปแบบกิจกรรม จัดทาปฏิทินของกิจกรรมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบกิจกรรม ในรูปของใบกิจกรรม แผนการจัด
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนรูปฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จนมีผลงานนักเรียนเป็น
เรื่องเล่า การถอดรหัส การถอดบทเรียน และโครงงานที่หลากหลาย รวมถึงการนาผลงานนักเรียนไปเผยแพร่สู่โรงเรียน
ครือข่าย ชุมชน ได้อย่างภาคภูมิใจ

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ยืนยันผลการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ชุมชน และสถานศึกษาอื่นที่ต้องการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในการ
ดาเนินการของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม มากขึ้น จึงนาแนวทางการประเมินโครงการตามรูปแบบของซิปมาใช้ในการ
พิจารณาการดาเนินการทุกขั้นตอน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวน และด้านผลลัพธ์ ทั้งเน้นการมีส่วนร่วม
กากับติดตาม เสนอแนะ แก้ไขปรับปรุงระหว่างการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการประเมินเป็นที่ผลที่น่าเชื่อถือ
เชื่อมั่นได้อย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนด้านอื่นต่อไปได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม แบ่งขั้นตอนการประเมินโครงการ
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท เพื่อประเมินสภาพต่างๆ รอบตัวนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ความเหมาะสมความจาเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยปูอน เพื่อประเมินองค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ เพื่อประเมินการดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต เพื่อประเมินผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม
ขอบเขตของการประเมินโครงการ
ขอบเขตด้านเนื้อหาของการประเมินโครงการ ได้แก่ การประเมินผลของโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท เป็นการประเมินสภาพต่างๆ รอบตัวนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งความเหมาะสมความจาเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยปูอน เป็นการประเมินองค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ เป็นการประเมินการดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต เป็นการประเมินผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างของผู้ประเมินกิจกรรม
ประชากร ได้แก่ ผู้ประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 จาแนก
ตามหน้าที่ของผู้ประเมิน ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ รองผู้อานวยการและผู้ช่วยผู้อานวยการ โรงเรียนคีรมี าศ
พิทยาคม จานวน 8 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยครูกับ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จานวน 72 คน
3. คณะกรรมโรงเรียนของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จานวน 12 คน

4. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 30 คน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 30 คน รวม
ทัง้ สิ้น 60 คน
5. นักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 508 คน และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย จานวน 504 คน รวม 1012 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตาม
แนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ปีการศึกษา 2560
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) แล้วสุ่มกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้น
ภูมิโดยการจับฉลากเลขลาดับรายชื่อจากกลุ่มประชากร ให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดจานวนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ รองผู้อานวยการ และ ผู้ช่วยผู้อานวยการ โรงเรียนคีรมี าศพิทยา
คม จานวน 8 คน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยครูกับพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จานวน 66 คน
3. คณะกรรมโรงเรียนของโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จานวน 12 คน
4. ผู้ปกครองนักเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 26 คน และผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 26 คน รวม
52 คน
5. นักเรียน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 146 คน และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย จานวน 145 คน รวม 291 คน
ขอบเขตด้านตัวแปรของการประเมินโครงการ
ตัวแปรต้น ได้แก่ การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน
ตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม แบ่งตัวแปรต้น
ออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินด้านบริบท เป็นการประเมินสภาพต่างๆ รอบตัวนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งความเหมาะสมความจาเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยปูอน เป็นการประเมินองค์ประกอบที่สาคัญต่อการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินด้านกระบวนการ เป็นการประเมินการดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต เป็นการประเมินผลของการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง
ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของ
นักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม แบ่งตัว
แปรตาม ออกเป็น 5 ระดับ ตามมาตราการวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้
5 หมายถึง ผู้ประเมิน ประเมินรายการการอยู่ในระดับ มากที่สดุ
4 หมายถึง ผู้ประเมิน ประเมินรายการการอยู่ในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้ประเมิน ประเมินรายการการอยู่ในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ประเมิน ประเมินรายการการอยู่ในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้ประเมิน ประเมินรายการการอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ขอบเขตด้านเวลาของการประเมินกิจกรรม ได้แก่ เวลาในการดาเนินกิจกรรมประเมินโครงการการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
ขอบเขตด้านพื้นที่ดาเนินการประเมินกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โรงเรียนเครือข่าย และชุมชน
ต่างๆ ในเขตบริการทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน เรื่อง การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 41 รายการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ได้ผลการประเมิน ดังตาราง
ตาราง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยรายผู้ประเมินและภาพรวม
ผู้ประเมิน
ผู้บริหาร

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

เครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน

สรุปผลภาพรวม

ขั้นตอนของการประเมิน
ด้านบริบท
ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวม
ด้านบริบท
ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวม
ด้านบริบท
ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวม
ด้านบริบท
ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวม
ด้านบริบท
ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวม
ด้านบริบท

X
4.31
4.27
4.44
4.51
4.38
4.45
4.38
4.41
4.39
4.41
4.52
4.32
4.42
4.40
4.42
4.46
4.34
4.48
4.30
4.40
4.50
4.34
4.41
4.48
4.43
4.38

SD.
0.74
0.79
0.69
0.81
0.78
0.65
0.68
0.66
0.68
0.69
0.64
0.69
0.63
0.70
0.68
0.66
0.72
0.64
0.77
0.72
0.65
0.71
0.67
0.70
0.70
0.78

ระดับการประเมิน
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ทั้งหมด

ด้านปัจจัย
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
ภาพรวมทั้งหมด

4.41
4.42
4.46
4.42

0.69
0.68
0.66
0.73

มาก
มาก
มาก
มาก

ผู้ประเมินการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม ดังนี้
ผู้บริหาร ประเมินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยภาพรวม ค่าเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 4.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.78 โดยประเมินเรียงตามขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้าน
ผลผลิต ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.31 4.27 4.44 และ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.74 0.79 0.69 และ
0.81 ตามลาดับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย มีค่า
เท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.69 โดยมีผลการประเมินเรียงตามขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.45 4.38 4.41 และ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.65
0.68 0.66 และ 0.68 ตามลาดับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย มีค่า
เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.68 โดยมีผลการประเมินเรียงตามขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.52 4.32 4.42 และ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.64
0.69 0.63 และ 0.70 ตามลาดับ
เครือข่ายผู้ปกครอง ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.40
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.72 โดยมีผลการประเมินเรียงตามขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย มีคา่ เท่ากับ 4.46 4.34 4.48 และ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.66 0.72
0.64 และ 0.77 ตามลาดับ
นักเรียน ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยภาพรวม ค่าเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 4.43 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.70 โดยมีผลการประเมินเรียงตามขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.50 4.34 4.41 และ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.65 0.71 0.67
และ 0.70 ตามลาดับ
สรุปผลภาพรวมทั้งหมด การประเมินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย มีค่า
เท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.73 โดยมีผลการประเมินเรียงตามขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย มีค่าเท่ากับ 4.38 4.41 4.42 และ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 0.78
0.69 0.68 และ 0.66 ตามลาดับ
เมื่อนาค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับการประเมิน พบว่า
ผู้บริหาร ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยภาพรวม และตามขั้นตอนด้านบริบท ด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สดุ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม และตาม
ขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกรายการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม และตาม
ขั้นตอน ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด
เครือข่ายผู้ปกครอง ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยภาพรวม และตามขั้นตอนด้าน
บริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกรายการ
นักเรียน ประเมินการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยภาพรวม และตามขั้นตอน ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต ส่วนด้านบริบท อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
สรุปผลภาพรวมทั้งหมด การประเมินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม และตาม
ขั้นตอนด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกรายการ
การอภิปรายผลการประเมินโครงการ
การที่ผู้ประเมิน ประเมินโครงการการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการ
นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยภาพรวม และตามขั้นตอนการ
ประเมินที่แบ่งการประเมินโครงการออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ด้านบริบท ขั้นตอนที่ 2 ด้านปัจจัย ขั้นตอนที่ 3
ด้านกระบวนการและขั้นตอนที่ 4 ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ แนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัด
การศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมดาเนินการนั้น ทางโรงเรียนได้
ดาเนินการอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน รวมทั้งใช้หลักการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนทุกขั้นตอนการดาเนินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุมร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนโดยตรง แสดงถึง
แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่สามารถนามาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการประประเมินนี้
สอดคล้องกับงานประเมินของ
ขวัญนภา อุณหกานต์ ที่ศึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบจาลองซิป (CIPP Model) พบว่า ด้านบริบท ผลการประเมินความ
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของโรงเรียน โครงการสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบันและความชัดเจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง มีความเข้าใจ เห็น
ความสาคัญของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า บุคลที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการดาเนินงานและสอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ โรงเรียนได้ดาเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามแผนปฏิบัติการทีว่ างไว้ มีการวาง
แผนการดาเนินงานที่ชัดเจน บุคลากรผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในวางแผน การดาเนินงานครบทุกกิจกรรม มีการ
ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงานของโครงการ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตนและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก
กมลานันท์ บุญกล้า ทีศ่ ึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนาเข้า มีความเพียงพอ เหมาะสม
อยูใ่ นระดับมาก ด้านกระบวนการดาเนินงาน อยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมาก
จิราพร ผุยผง ศึกษาการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พบว่า สภาพปัจจุบันของ

การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักด้านการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
กัตติกา ศรีมหาวโร ศึกษาการประเมินโครงการครอบครัวร่วมทาน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน
สระบัว พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ด้านสภาพแวดล้อมโดยรวม ผลการประเมินมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนาเข้า มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก ด้านผลผลิต ผลการทดสอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
และมีความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ระดับมาก ด้านผลกระทบมีผลกระทบในด้านบวกต่อนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
และชุมชนอยู่ในระดับมาก ด้านประสิทธิผลโครงการ มีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก และด้านการถ่ายโยงความรูโ้ ครงการมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
พิชญ์วัชร บุญเรืองรอด ศึกษาการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลเมือง กาญจนบุรีโดยใช้รูปแบบซิป พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต อยู่ใน
ระดับมาก
โสภณ ทองจิตร ศึกษาการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนน้ารอบ
วิทยา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ พบว่า การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก
ด้านปัจจัยนาเข้าที่ใช้ในการดาเนินโครงการโดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการในการดาเนินโครงการ โดย
ภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต การประเมินความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก
อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ ศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
พบว่า ด้านบริบท ประเด็นความต้องการจาเป็นของโครงการ มีความสอดคล้องเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ของโครงการ อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนาเข้า ความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียนและประเด็นความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ การวางแผนบริหารโครงการ การดาเนินงานโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ด้านผลผลิต พบว่า คะแนนจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ส่วน
ใหญ่ในระดับในระดับดี
สุนีย์ พาณิชย์ ศึกษาการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนห้วยยอด พบว่า ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านปัจจัย
นาเข้า โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพการ
ขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ความสามารถในการนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและเผยแพร่สู่ครอบครัวและชุมชน อยู่ในระดับมาก
คุณภาพของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 76.99 ได้คะแนนรวมเฉลีย่ 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2555 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
แต่ผลการประเมินโครงการของ สุริยา สมฤทธิ์ ไม่สอดคล้องกัน เพราะผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ได้ผลดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม
พบว่า ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

เพียงหลวง 16 ในภาพรวมครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวมครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการ ความ
เหมาะสมของกระบวนการดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมครูมี
ความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด ผลการประเมินผลผลิตโครงการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมครูและนักเรียนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาพรวมครูและนักเรียนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะผลการประเมินโครงการ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประเมิน
1.1 ผู้ประเมินใช้รูปแบบประเมินแบบซิป (CIPP Model) ซึ่งแบ่งขั้นตอนการประเมินออกเป็น 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนที่ 1 ด้านบริบท ขั้นตอนที่ 2 ด้านปัจจัย ขั้นตอนที่ 3 ด้านกระบวนการและขั้นตอนที่ 4 ด้านผลผลิต โดยผู้
ประเมินต้องอธิบายความสาคัญ ขัน้ ตอนการดาเนินการย่อยของแต่ละขั้นตอนแก่ผู้ประเมินทุกกลุ่ม ผูบ้ ริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ผู้ประเมินใช้การประชุมชี้แจง การพูดคุยรับฟังความคิดเห็นระหว่างการดาเนินการได้สะดวก
เพราะผู้ประเมินเป็นผู้รบั ผิดชอบในโครงการฐานะดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ แต่ผู้ประเมินภายนอก ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษากับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ประเมินต้องนัดหมายเพื่อไปร่วมประชุมชี้แจง รับฟังความ
คิดเห็น สอบถามสังเกตการณ์รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมบางครั้ง ทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการและเสร็จสิ้นการ
ดาเนินการทุกขั้นตอนก่อนที่ผปู้ ระเมินจะแจกแบบประเมินให้ประเมินตามแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะขัน้ ตอนที่ 3 ด้าน
กระบวนการที่มีกจิ กรรมหลากหลาย ผู้ประเมินภายนอกต้องมาสังเกตการณ์หลายครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรม เพื่อให้ผู้
ประเมินภายนอกเข้าใจ เห็นสภาพการดาเนินในการจัดกิจกรรมโดยตรง ส่งผลให้การประเมินตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นผู้
ประเมินเสนอแนะให้ผู้ประเมินโครงการที่มีผู้ประเมินภายนอก เตรียมการรับรองผู้ประเมินภายนอกโดยวางระบบที่ดีพอ
แต่งตั้งบุคลากรทาหน้าที่เฉพาะในเรื่องนี้โดยตรง เช่น วิทยากร การต้อนรับ การจัดห้องรับรอง อาหารว่าง เอกสาร สื่อวีดิ
ทัศน์ เครื่องฉาย เครื่องเสียง เป็นต้น ทาให้การประเมินเป็นด้วยความราบรื่น และ ผู้ประเมินภายนอกให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
1.2 ผู้ประเมินจะประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนว
ทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โดยใช้แบบประเมินเพียง
ฉบับเดียวก็จริง แต่ผู้ประเมินจะแจกแบบประเมินให้ผู้ประเมินหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแต่ละขั้นตอน ไม่ประเมินหลังเสร็จสิ้น
โครงการเพียงครั้งเดียวเพราะโครงการใช้เวลานานเป็นปีการศึกษา ผู้ประเมินจึงเสนอแนะว่า แบบประเมินโครงการที่แบ่ง
ขั้นตอนตามรูปแบบซิป (CIPP Model) 4 ขั้นตอน ผู้ประเมินควรทาแบบประเมินแยกกันเป็นตอน 4 ฉบับย่อยๆ ไม่ควร
ทาเป็นฉบับเดียวรวมกันทุกขั้นตอน เพราะผู้ประเมินโครงการต้องแจกและเก็บแบบประเมินอย่างเป็นระเบียบ โดยขอให้ผู้
ประเมินทุกท่านเขียนชื่อไว้มุมบนของแบบประเมิน เมื่อแจกแบบประเมินครั้งต่อไป ผูป้ ระเมินจะได้แบบประเมินเดิมของตน
แม้ผู้ประเมินจะชี้แจงว่า ข้อมูลของการประเมินเป็นข้อมูลรวมทุกคน ไม่แจกแจงรายบุคล ผู้ประเมินส่วนใหญ่ยังต้องการ
แบบประเมินฉบับเดิมของตนอยู่ดเี พราะไม่ต้องการเขียนแบบประเมินของบุคลอื่นที่เขียนแล้ว
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินโครงการในโรงเรียนครั้งต่อไป
การประเมินโครงการการจัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนตามแนวทางการนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม โดยใช้รูปแบบประเมินแบบซิป
เหมาะสมและสามารถเป็นแนวทางการนาไปใช้ในการประเมินโครงการกิจกรรมในโรงเรียน เช่น โครงการกิจกรรม
คุณธรรม โครงการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียนหรือ
โครงการกิจกรรมนโยบายอื่นๆ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
การประเมินโครงการครั้งนี้ประสบผลสาเร็จลงได้ด้วยดี ผู้ประเมินได้รับความช่วยเกื้อกูล ความอนุเคราะห์
ในการให้คาที่ปรึกษา การช่วยตรวจสอบแก้ไขต่างๆ รวมถึงการให้กาลังใจแก่ผู้ประเมิน จากบุคลที่ผู้ประเมินขอกล่าวถึงไว้
ดังนี้
1. บิดามารดาของผู้ประเมิน ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประเมินได้ศึกษาเล่าเรียนและดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา จนได้ทาการประเมินโครงการครั้งนี้ ผู้ประเมินขอกราบขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณตลอดไป
2. นายวิเชียร พรหมปั้น ผู้อานวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ทีใ่ ห้การสนับสนุนในการประเมินโครงการแก่ผู้
ประเมิน จนการประเมินเสร็จสิ้นลงด้วยดี ผู้ประเมินขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
3. ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดร.ศราวุธ คาแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวน
วิทยาคม นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา นายชวลิต ทะยะ ผู้อานวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา
และนายวัลลภ เอี่ยมมะ ผู้อานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการครั้งนี้ ที่
ให้ความอนุเคราะห์ในการให้คาทีป่ รึกษา การตรวจสอบเครื่องมือในการประเมินโครงการ ผู้ประเมินขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
4. คณะครู นักเรียน โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม ที่ให้ความร่วมมือในการทางานการประเมินโครงการแก่ผู้ประเมิน ผู้
ประเมินขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
รายงานการประเมินโครงการฉบับนี้สาเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความเมตตาปราณีจาก บิดามารดา
บูรพาจารย์ และ ผู้มีพระคุณทุกท่าน คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษานี้ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านและ
หากมีขอบกพร่องด้วยประการประการใดๆ ผู้ประเมินขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง
เอกสารอ้างอิง
กมลานันท์ บุญกล้า. (2559). ศึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนอง
ปลาซิว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
กระทรวงศึกษาธิการ (2548). คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ครุสภา ลาดพร้าว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการพัฒนาการวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2554) . แนวทางการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : มปพ.
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554 เป็นต้นไป. อ้างถึงในเว็บไซด์
http://www.sufficiencyeconomy.org. สืบค้นเมื่อ 24 ตุลาคม 2561
กัตติกา ศรีมหาวโร. (2557). การประเมินโครงการครอบครัวร่วมทาน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ้านสระบัวโรงเรียนบ้านสระบัว. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4. นครศรีธรรมราช
เกษม วัฒนชัย .(2548). การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่ายการศึกษา. เอกสาร
การสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ
ขวัญนภา อุณหกานต์. (2559). รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสวนแตง
วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี. โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2549). การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

กรุงเทพฯ : มปท.
จรัส พยัคฆราช และกวี อิศริวรรณ. (2553). การนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตของสานักข้าราชการปลัดกระทรวงกลาโหม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จิราพร ผุยผงวิทยานิพนธ์. (2561). การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาหรับโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วิทยานิพนธ์สาขาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมปิยา. (2542). ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ. บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด
ทวี ผลสมภพ และชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2531). หลักพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย. (มปป). สถิติเพื่อการวิจยั . คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2544). มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินทร.
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย เล่ม 2 (พิมพ์ครั้งที่ 2) .กรุงเทพฯ :
สุวีริยาสาส์น.
ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจ สังคม.
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.
พระพรหมคุณาภรณ์. (ป.อ. ปยุตโฺ ต). (2549). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโคมทอง.
พิชญ์วัชร บุญเรืองรอด. (2553). การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง กาญจนบุรีโดยใช้รูปแบบซิป วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2551). วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.
กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
มูลนิธิชัยพัฒนา. จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. อ้างถึงใน www.chaipat.or.th/site_content
สืบค้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. อ้างอิงจาก
http://www.pidthong.org/philosophy.php#.W_DWiugza00. สืบค้นเมื่อ
15 เมษายาน 2561)
เมธ ตันติเวชกุล. (2540). แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องจากพระราชดาริ.
เยาวดี รางชัยกุล วิบลู ย์ศรี (2546) การประเมินโครงการแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ พิมพ์ครั้งที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยาวดี รางชัยกุล วิบลู ย์ศรี. ( 2542 ). การประเมินโครงการแนวคิดและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม. (2558). โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558.
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม. (2558). หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคีรมี าศพิทยาคม. จังหวัดสุโขทัย
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยวุ สถิรคุณ (2546) .คู่มือวิทยากรในการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง. กรุงเทพฯ.
สมพร เทพสิทธา. (2546). การเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียงช่วยกันแก้ปัญหา
ความยากจนและการทุจริต. กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์.

สมหวัง พิริยานุวัฒน์. (2544). รวมบทความทางการประเมินโครงการ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สานักงานงานโครงการแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย. (2550). รายงานการพัฒนาคนของ
ประเทศไทย ปี 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ : คีน พับลิชชิ่ง.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2549). นานาคาถามเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : เอสพีเอสพริ้นดิ้ง
สุนัย เศรษฐบุญสร้าง. (2550). แนวปฏิบัติ 7 ขั้น สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทาง
ทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุนีย์ พาณิชย์. (2556). รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยยอด. ตรัง
สุริยา สมฤทธิ์. (2560). รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4. เชียงราย
โสภณ ทองจิตร. (2559). การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โรงเรียนน้ารอบวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11. สุราษฏร์ธานี
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (มปป.) เอกสารประกอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องแนวคิด
การประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อภิชัย พันธเสน และคณะ. (2549). สังเคราะห์องค์ความรู้เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์. (2554). การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์
เขต 2. เพชรบูรณ์

