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เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. บทคัดยอ               จํานวน   2   เรื่อง 

  ดวยนายสรวิชญ  เรือนแกว ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรยีนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  ไดจัดทําผลงานทางวิชาการ ดังนี้  1. รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชา                 

สูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ตาก เขต 2  2. รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ เปนผูอํานวยการเชี่ยวชาญ  

 โรงเรียนไดสงบทคัดยอผลงานทางวิชาการท้ัง 2 เรื่อง เพ่ือขอเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถศึกษาและนําไปใชเปนแนวทางการ

ดําเนินงาน ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง                  

หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                        ขอแสดงความนับถือ 

  

 

                                                            (นายสรวิชญ  เรือนแกว) 

                        ผูอํานวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ 

 
 
 
 
โทร. 089 2710282 



 

ชื่อเรื่อง             : รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา 

                          โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

คําสําคัญ    : ศาสตรพระราชา/บริหารจัดการ/คุณภาพการศึกษา 

ผูศึกษา         : นายสรวิชญ  เรือนแกว 

ประเภทสารนพินธ  : งานวิจัยและพัฒนา 

ปท่ีพิมพ            : 2565 

 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางการนอมนําศาสตร

พระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 3) เพ่ือทดลองใช

รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 4) เพ่ือประเมินรูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหาร

จัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสนทนากลุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 

วิเคราะหขอมูลโดยการ  หาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  มี 4 องคประกอบและปจจัย

ความสําเร็จ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) กระบวนการ 4) ผลผลิต  ผลการทดลองใชรูปแบบ 

องคประกอบท่ี 4 ผลผลิต ตัวชี้วัดท่ี 1. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 1.1 พบวา

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน และ

สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร บรรลุเปาหมายของสถานศึกษา ตัวชี้วัดท่ี 1.2 พบวาครูและบุคลากร มี

พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกระตือรือรน มีความใสใจ เสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ มุงม่ันท่ีจะเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยาง

เหมาะสม ตัวชี้วัดท่ี 1.3 พบวาโรงเรียนเปนองคกรท่ีมีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มีผลสําเร็จท่ีสามารถเปนแบบอยางในการปฏิบัติหนาท่ี ไดรับการยอมรับจากหนวยงานตนสังกัด และหนวยงาน

ทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ  ตัวชี้วัดท่ี 1.4 พบวาพฤติกรรมของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ แสดงออกถึงการ”รู รัก 

สามัคคี” โดยรูจักบทบาทและทําหนาท่ีของตนเอง มีการแสดงออกถึงความรัก ความหวงใย ตอโรงเรียน มีการ

รวมแรง รวมใจ ขับเคลื่อนคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา ในระดับมาก ตัวชี้วัดท่ี 2. ผลกระทบ ตัวชี้วัดท่ี 2.1 

พบวา ความพึงพอใจของผูเก่ียวของตอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับมาก ตัวชี้วัดท่ี 2.2 พบวา 

ผลงานของ ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนและผูบริหาร เปนท่ียอมรับ ผลการประเมินรูปแบบ พบวา รูปแบบ

การนอมนําศาสตรพระราชาสูการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีความเปนไปไดและความเปนประโยชน อยูในระดับมาก 



 

ชื่อเรื่อง     : การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1   

                          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  

ผูศึกษา         : นายสรวิชญ  เรือนแกว 

ประเภทสารนพินธ  : ผลงานทางวิชาการ 

ปท่ีพิมพ            : 2565 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ                 

และดานผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถายทอดสงตอ ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการประยุกตใชรูปแบบ 

CIPPIEST Model ประชากรท่ีใชในการประเมิน คือ ผูท่ีเก่ียวของกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวม

ไทยพัฒนา 1 ไดแก คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา (ยกเวนผูบริหาร

สถานศึกษาและตัวแทนครู) นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ใชขอมูล ปการศึกษา 2564 รวมจํานวนประชากร

ท้ังสิ้น จํานวน 1,609 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการประเมิน คือ ผูท่ีเก่ียวของกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ไดแก คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจํานวน 45 คน 

นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 155 คน ผูปกครองนักเรียนจํานวน 155 คน รวมกลุม

ตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 355 คน กําหนดกลุมตัวอยาง  โดยใชตารางเครจซ่ีและมอรแกน ดวยวิธีการสุมแบบ

เจาะจง  (Purposive  sampling) 

 ผลการศึกษา พบวา 

 1. ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ประเมินโดยคณะครู 

บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก                 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานผลผลิต มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

รองลงมาไดแก ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานท่ีมีความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก ดาน

บริบท มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน 

  1.1 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานบริบท ภาพรวม                 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก วัตถุประสงคของ
โครงการมีความชัดเจน สามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการ
ประเมิน 
              1.2 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานปจจัยนําเขา 
ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก                            
ครู บุคลากรและนักเรียนผูรับผิดชอบกิจกรรม ตามโครงการเปนผูมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก                     
และผานเกณฑการประเมิน 
 
 



 
  1.3 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานกระบวนการ 
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมี ความคิดเห็นสูงสุด ไดแก กิจกรรม
ออมทรัพย สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑ                      
การประเมิน                                                                                                                                                               

  1.4 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานผลผลิต ภาพรวม  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ครูมีนวัตกรรม                         

ในการจัดการเรียนรู ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน 

  1.5 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานผลกระทบ 

ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก การ

ดําเนินการตามโครงการ สงผลใหนักเรียนมีทักษะดานการจําหนายสินคาท่ีเปนผลผลิตจากโครงการ ทุกขอ                  

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน    

                1.6 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานประสิทธิผล ภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก โรงเรียนสามารถ

ประสานความรวมมือจากภาคีเครือขายเพ่ือดําเนินงานตามโครงการไดอยางตอเนื่อง ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน 

     1.7 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานความยั่งยืน ภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ผลการดําเนินกิจกรรม 

ทําใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในครอบครวั ของตนเองได ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก และผานเกณฑการประเมิน 

  1.8 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ดานการสงตอ ภาพรวม 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก มีการนําหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใชขับเคลื่อนควบคูกับกระบวนการบริหารสถานศึกษา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน 

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ประเมินโดยนักเรียน

และผูปกครองนักเรียน ดานผลผลิต ภาพรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา รายดาน พบวา 

ดานท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานการสงตอ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาไดแก ดานผลกระทบ 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และดานท่ีมีความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก ดานประสิทธิผล มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และผานเกณฑการประเมิน 

 

 

 

 


