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โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 หมู 10
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก 63160.
17 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
สิ่งที่สงมาดวย 1. บทคัดยอ

จํานวน 2 เรื่อง

ดวยนายสรวิชญ เรือนแกว ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ไดจัดทําผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 1. รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชา
สูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 2. รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนไดสงบทคัดยอผลงานทางวิชาการทั้ง 2 เรื่อง เพื่อขอเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถศึกษาและนําไปใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายสรวิชญ เรือนแกว)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑

โทร. 089 2710282

ชื่อเรื่อง

: รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
คําสําคัญ
: ศาสตรพระราชา/บริหารจัดการ/คุณภาพการศึกษา
ผูศึกษา
: นายสรวิชญ เรือนแกว
ประเภทสารนิพนธ : งานวิจัยและพัฒนา
ปที่พิมพ
: 2565
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางการนอมนําศาสตร
พระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 3) เพื่อทดลองใช
รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 4) เพื่อประเมินรูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ
วิเคราะหขอมูลโดยการ หาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี 4 องคประกอบและปจจัย
ความสําเร็จ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการ 4) ผลผลิต ผลการทดลองใชรูปแบบ
องคประกอบที่ 4 ผลผลิต ตัวชี้วัดที่ 1. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1.1 พบวา
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน และ
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ 1.2 พบวาครูและบุคลากร มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน มีความใสใจ เสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ มุงมั่นที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เหมาะสม ตัวชี้วัดที่ 1.3 พบวาโรงเรียนเปนองคกรที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีผลสําเร็จที่สามารถเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาที่ ไดรับการยอมรับจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของ ตัวชี้วัดที่ 1.4 พบวาพฤติกรรมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ แสดงออกถึงการ”รู รัก
สามัคคี” โดยรูจักบทบาทและทําหนาที่ของตนเอง มีการแสดงออกถึงความรัก ความหวงใย ตอโรงเรียน มีการ
รวมแรง รวมใจ ขับเคลื่อนคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา ในระดับมาก ตัวชี้วัดที่ 2. ผลกระทบ ตัวชี้วัดที่ 2.1
พบวา ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของตอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับมาก ตัวชี้วัดที่ 2.2 พบวา
ผลงานของ ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนและผูบริหาร เปนที่ยอมรับ ผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบ
การนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความเปนไปไดและความเปนประโยชน อยูในระดับมาก

ชื่อเรื่อง

: การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ผูศึกษา
: นายสรวิชญ เรือนแกว
ประเภทสารนิพนธ : ผลงานทางวิชาการ
ปที่พิมพ
: 2565

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
และดานผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถายทอดสงตอ ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประยุกตใชรูปแบบ
CIPPIEST Model ประชากรที่ใชในการประเมิน คือ ผูที่เกี่ยวของกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวม
ไทยพัฒนา 1 ไดแก คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา (ยกเวนผูบริหาร
สถานศึกษาและตัวแทนครู) นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ใชขอมูล ปการศึกษา 2564 รวมจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น จํานวน 1,609 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมิน คือ ผูที่เกี่ยวของกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ไดแก คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 45 คน
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 155 คน ผูปกครองนักเรียนจํานวน 155 คน รวมกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 355 คน กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน ดวยวิธีการสุมแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)
ผลการศึกษา พบวา
1. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ประเมินโดยคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานผลผลิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
รองลงมาไดแก ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานที่มีความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก ดาน
บริบท มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน
1.1 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานบริบท ภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก วัตถุประสงคของ
โครงการมีความชัดเจน สามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการ
ประเมิน
1.2 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานปจจัยนําเขา
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก
ครู บุคลากรและนักเรียนผูรับผิดชอบกิจกรรม ตามโครงการเปนผูมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
และผานเกณฑการประเมิน

1.3 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานกระบวนการ
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มี ความคิดเห็นสูงสุด ไดแก กิจกรรม
ออมทรัพย สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑ
การประเมิน
1.4 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานผลผลิต ภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ครูมีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน
1.5 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานผลกระทบ
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก การ
ดําเนินการตามโครงการ สงผลใหนักเรียนมีทักษะดานการจําหนายสินคาที่เปนผลผลิตจากโครงการ ทุกขอ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน
1.6 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานประสิทธิผล ภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก โรงเรียนสามารถ
ประสานความรวมมือจากภาคีเครือขายเพื่อดําเนินงานตามโครงการไดอยางตอเนื่อง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน
1.7 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานความยั่งยืน ภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ผลการดําเนินกิจกรรม
ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในครอบครัว ของตนเองได ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และผานเกณฑการประเมิน
1.8 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานการสงตอ ภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชขับเคลื่อนควบคูกับกระบวนการบริหารสถานศึกษา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน
ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ประเมินโดยนักเรียน
และผูปกครองนักเรียน ดานผลผลิต ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายดาน พบวา
ดานที่มีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานการสงตอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผลกระทบ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานที่มีความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก ดานประสิทธิผล มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน

