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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ชื่ อผลงานทางวิชาการ : รายงานผลการประเมินโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชื่ อผู้รายงาน : นายปรี ชา นิธิเจริ ญ
ตาแหน่ ง : ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย
วิทยฐานะ : ชานาญการ
สถานศึกษา : โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ส่ วนราชการ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
รายงานผลการประเมิ นโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้
รายงานผลการประเมินโครงการในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการประเมินดังนี้
1. เพื่ อประเมิ น ด้านบริ บ ท (Context Evaluation) ของโครงการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู ้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อประเมินด้านปั จจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อประเมิ น ด้านผลผลิ ต (Product Evaluation) ของโครงการโครงการส่ ง เสริ ม การ
เรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีดาเนิ นการประเมินโครงการด้านบริ บท (Context Evaluation) ด้านปั จจัยนาเข้า (Input
Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ประชากรในการประเมิ นครั้ งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนบ้านหัวฝายปี การศึกษา2560 จานวน 14 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยน
บ้านหัวฝายปี การศึกษา 2560 ยกเว้นผูบ้ ริ หารและตัวแทนครู จานวน 7 คนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-6โรงเรี ยนบ้านหัวฝาย ปี การศึกษา 2560 จานวน 115 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 136 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน 4 ฉบับ เพื่อสอบถามประชากรโดยใช้กรอบ
การประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam แล้วทาการวิเคราะห์โดยการใช้ค่าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุ ปผลได้ดงั นี้

ข
1. ผลการประเมินด้านบริ บท (Context Evaluation) ของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงโรงเรี ยนบ้ านหั วฝาย อ าเภอแม่ ส รวย จั ง ห วัด เชี ยงรายพ บ ว่ า
วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการมี ค วามเป็ นไปได้ที่ จะประสบรองลงมาคื อ กิ จ กรรมตามโครงการ
มีความหลากหลายและหลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์
และเป้าหมายของโรงเรี ยน
2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) ของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย พบว่าผูบ้ ริ หารสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้าใจกับ ครู และให้ ก ารสนับ สนุ น รองลงมาคื อ ครู ผูร้ ับ ผิด ชอบแต่ ล ะกิ จกรรมตาม
โครงการมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของโครงการและนักเรี ยนทุกคนให้ความร่ วมมือ
และมีส่วนร่ วมต่อการดาเนิ นกิจกรรมตามโครงการและอาคารสถานที่สาหรับดาเนิ นกิ จกรรมตาม
โครงการมีความเพียงพอเหมาะสม
3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงรายพบว่านักเรี ยนได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริ ง
รองลงมาคือผูร้ ับผิดชอบแต่ละฝ่ ายมี การประสานความร่ วมมือในการดาเนิ นงานร่ วมกันและการ
ดาเนินกิจกรรมได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากนักเรี ยน ครู ผูป้ กครองและชุมชน
4.ผลการประเมิ นด้านผลผลิ ต (Product Evaluation)ของโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนบ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่านักเรี ยนนา
ผลผลิตจากโครงการ มาประกอบอาหารกลางวันและใช้ประโยชน์ได้ รองลงมาคือนักเรี ยนนาผล
การเรี ย นรู ้ จากการท ากิ จ กรรมตามโครงการไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการด ารงชี วิ ต ประจ าวัน และ
กิจกรรมทุกกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.สรุ ปผลการประเมินโครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยน
บ้านหัวฝาย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงรายทั้ง 4 ด้านพบว่า ค่าเฉลี่ ยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยด้านผลผลิต (Product Evaluation)มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่
ด้า นบริ บ ท (Context Evaluation) อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
อยูใ่ นระดับมากที่สุดและด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation)อยูใ่ นระดับมากที่สุดตามลาดับ

