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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ช่ือเรื่อง  การประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2   
  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
 

 
 การประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  เพื่อประเมินผลโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 โดยการ
ประยุกต์ใช้วิธีการประเมินตามรูปแบบ CIPP  Model ของ Daniel L. Stufflebeam ในด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง 
ของโรงเรียนริมวัง 2  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย   

ประชากรท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้  ประกอบด้วย  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน  6  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 5 คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน 1 คน  ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 21 คน นักเรียน จ านวน 15 คน  
มีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนท้ังหมด รวมจ านวนประชากรท้ังหมด 50 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการ มี 5 ฉบับ คือ 
 แบบสอบถำมฉบับที่ 1  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
โครงการ  ด้านบริบท (Context)  กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนริมวัง 2  ผู้น าชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือ
ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ท่ีสะท้อนข้อเท็จจริง  แบ่งเป็น 2  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่ความ
พอเพียง ของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 14 ข้อ 
 แบบสอบถำมฉบับที่ 2  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
โครงการด้านปัจจัยด้านน าเข้าในการด าเนินงานโครงการ ( Input)  กับคณะครูและบุคลากร  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนริมวัง 2   โดยขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบ
แบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงแบ่งเป็น 2  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน  17  ข้อ 
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  แบบสอบถำมฉบับที่ 3  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
โครงการ  ด้านกระบวนการ (Process) กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยขอความร่วมมือผู้ให้
ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงโดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  จ านวน  60  ข้อ 
 แบบสอบถำมฉบับที่ 4  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
โครงการ  ด้านผลผลิต (Product) กับ นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  โดย ขอความ
ร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  จ านวน 60  ข้อ 
 แบบสอบถำมฉบับที่ 5  แบบสอบถามฉบับนี้ใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน
โครงการด้านความพึงพอใจ กับ นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้น าชุมชน  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของโรงเรียนริมวัง 2  โดยขอความร่วมมือ
ผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น  เพื่อการรับรู้ท่ีสะท้อนข้อเท็จจริงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะแบบแสดงรายการ(Checklist)  
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงาน โครงการตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  จ านวน  10  ข้อ 

จากการประเมินการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลผลิต  และประเมินผลด้านความพึงพอใจในโครงการ   
 ด้ำนบริบท ประกอบด้วย ผลการประเมินผลโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของ
โรงเรียนริมวัง 2  ด้านบริบท (Context)  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อท้ัง 14 
รายการ  พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 13  ข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียเท่ากันมากท่ีสุด   มี
ท้ังหมด  12 ข้อ ดังนี้ ความต้องการของโรงเรียนและชุมชนเป็นโครงการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา
ทักษะการท างานให้กับนักเรียน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีลักษณะนิสัย  เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ เล้ียงไก่ไข่ เล้ียงปลาดุก เล้ียงกบ เพาะเห็ด แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และปลูกผักปลอดสารพิษ รู้จักคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง  นักเรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติ สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตจริง  เป็นโครงการท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจากการปฏิบัติจริง เช่น เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย  ขยัน 
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ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทนสู้งาน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าท าอย่างมีข้อมูล และมีข้ันตอนเป็นโครงการ
ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ และ เจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริต  ผู้บริหารมีบทบาทและส่งเสริมการด าเนินการตามโครงการฯ  ครูท่ีปรึกษามี
ความพร้อมท่ีจะด าเนินงานตามโครงการฯ  ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญของโครงการฯ   
โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงมีความสอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และเป้าหมายในการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โรงเรียนมีการบรรจุโครงการตามรอยพ่อสู่ความ
พอเพียงในแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างชัดเจน  โรงเรียนได้ช้ีแจงนโยบายของโครงการตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ  และโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายของโครงการ  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น อยู่
ในระดับมาก  คือ นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานตามโครงการฯ 
 ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ ประกอบด้วย มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายปัจจัย  พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ  มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 ปีการศึกษา 2563  
ผู้บริหาร และคณะครูเห็นความส าคัญของโครงการฯ  ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติ ในการจัดท าโครงการชัดเจน  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการมีความรู้  ความเข้าใจ
ในหลักการด าเนินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง  และชุมชน และผู้ปกครองเห็นความส าคัญ  
สนใจ  ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนนักเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ส่วน
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น คือ  นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการ 
เข้าร่วมโครงการ   
 ปัจจัยด้านงบประมาณ มีอยู่ 3 ข้อ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังหมด  คือ โรงเรียนมี
การจัดสรรงบประมาณให้โครงการฯอย่างเหมาะสม เพียงพอ โครงการฯได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากชุมชน และหน่วยงานอื่น  ๆ และมีการใช้จ่าย ตรวจสอบและติดตามการใช้งบประมาณ อย่างมีระบบ  
 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ มีอยู่ 3 ข้อ  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ซึ่งข้อท่ีมีค่ามาก คือ    
มีสถานท่ีด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการอย่างเพียงพอ  และมีวัสดุ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการอย่างเพียงพอ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยกว่ารายการอื่น  คือ      
มีสถานท่ี ท่ีใช้ในการจัดเก็บและให้บริการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแก่นักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ซึ่งข้อท่ีมีค่ามาก คือ มีการก าหนด
นโยบายและวางแผนด าเนินการโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2 ปีการศึกษา 
2563   มีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรในโรงเรียนทราบโดยท่ัวกันในการด าเนินกิจกรรมโครงการ      
มีการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียง  ในหลักสูตรของสถานศึกษา  และมีแผนงาน หรือ



4 

 

ปฏิทินในการนิเทศ  ก ากับ และติดตาม ผลการด าเนินงานตามโครงการ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับน้อยกว่ารายการอื่น  คือ มีการก าหนดช่วงเวลาให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน
ปฏิบัติจริง เช่น วางแผน ผลิตและจ าหน่าย มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ด้ำนกระบวนกำร ประกอบด้วย ผลการประเมินผลการประเมินโครงการโครงการตามรอย
พ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ด้านกระบวนการ (Process)  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 กิจกรรมเล้ียงไก่ไข่   กิจกรรมเล้ียงกบ  กิจกรรมเล้ียงปลา  กิจกรรมเพาะเห็ด  กิจกรรมแปร
รูปผลิตภัณฑ์  และกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  ทุกกิจกรรมมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คือ  โรงเรียนมีการศึกษาสภาพความต้องการของนักเรียนและชุมชน  โรงเรียนมีการวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการอย่างชัดเจน  โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจงการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรม ให้ความรู้แก่นักเรียน  มีการมอบหมายหรือรับสมัคร ให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ท างานกลุ่มโดยมีการวางแผนในการท างาน ผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษาคอยก ากับ 
นิเทศ ติดตามผล ให้ขวัญและก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ  สรุปประเมินโครงการฯ  และจัดท ารายงาน
โครงการ น าเสนอฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  รองลงมาผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก  
คือ  ด าเนินงานตามโครงการ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและบอกขั้นตอนในการท างานตามแผนงานท่ี
ก าหนดไว้  และมีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย  อย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
 ด้ำนผลผลิต ประกอบด้วย  ผลการประเมินผลการประเมินตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของ
โรงเรียนริมวัง 2  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายการ ด้านความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  โดยความเหมาะสม ค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนภาคภูมิใจท่ีเป็นคนไทย   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม  
นักเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีของศาสนิกชน  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์   และ
นักเรียนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุดกวารายการอื่น คือ นักเรียนปฏิบัติตนยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง  
 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนไม่ลักขโมย เอาของ
ผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  และนักเรียนเก็บส่ิงของได้จะรีบแจ้งครู และน าส่งเจ้าของส่วนรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนพูดความจริง ไม่พูดโกหก  
 ด้านความมีวินัย ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนเคารพเช่ือฟังผู้ปกครอง ครู
และผู้อาวุโส นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม และนักเรียนปฏิบัติตนเหมาะสม มีระเบียบวินัย เรียบร้อยเป็นแบบอย่างท่ีดี ตามล าดับ  
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ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนไม่ปัดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
ทอดท้ิงการท างานของตนเองให้กับผู้อื่น  
 ด้านความใฝ่เรียนรู้   ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต มี
ความอยากรูอยากเห็น อยากเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  อยู่เสมอ นักเรียนเคารพสิทธิให้เกียรติผู้อื่น ยอมรับ
ข้อคิดเห็นท่ีแตกต่าง ข้อเสนอแนะต่างๆ ไม่ละเมิดผู้อื่น และนักเรียนมี ความเพียรพยายาม ในการ
เรียนและการท างานตามล าดับ  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดกว่ารายการอื่น คือ 
นักเรียนมี การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
 ด้านอยู่อย่างพอเพียง  ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนประหยัดอดออม และ
ออมทรัพย์เป็นประจ า  และนักเรียนไม่เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อ
ผู้อื่นกระท าผิด  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนใช้ทรัพย์สิน
ของตนเอง อย่างประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี    
 ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน   ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนพยายามหา
วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ด้วยความเต็มใจ นักเรียนมีความทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างาน ตามล าดับ  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนปรับปรุง
และพัฒนาการท างานด้วยตนเอง  
 ด้านความรักความเป็นไทย  ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และนักเรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย นักเรียนศึกษาและร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทย
ตามล าดับ  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยที่สุดกว่ารายการอื่น คือ นักเรียนใช้ภาษาไทยและ
เลขไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  และนักเรียนชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง  
 ด้านมีจิตสาธารณะ   ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  นักเรียนช่วยเหลือสอนหนังสือ
เพื่อนและน้องๆ นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีน้ าใจ  รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่น นักเรียนอาสาช่วยเหลือ
งานผู้ปกครอง ครู และเพื่อน ด้วยความเต็มใจ  และนักเรียนดูแล รักษาสาธารณะสมบัติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยความเต็มใจตามล าดับ  ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดกว่ารายการอื่น 
คือ นักเรียนช่วยเก็บขยะในโรงเรียน และในท่ีสาธารณะ  นักเรียนกระตือรือร้น  ท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน   และนักเรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว 
 ด้ำนผลผลิต ผลการประเมินผลโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  
ด้านความพึงพอใจ  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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 โดยความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ   ท่านมีความพึงพอใจวัตถุประสงค์
ของโครงการ  โครงการนี้มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  รูปแบบกิจกรรม
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  โรงเรียน และชุมชน  ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม  เนื้อหาของกิจกรรมเหมาะกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาความสามารถด้านการส่ือสาร การคิด และการแก้ปัญหา  ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ
และทักษะตามเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้   วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา   
โครงการมีความเหมาะสม มีประโยชน์ และควรด าเนินงานต่อไป ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
น้อยกว่ารายการอื่น คือ  ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรม  

ส าหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม ต่อโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  
ของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน  ผู้น าชุมชน  และตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาการประชุม  สรุปดังต่อไปนี้  ควรจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็น
ลานคุณธรรมไว้ในบริเวณโรงเรียน พร้อมเขียนป้ายค าขวัญ พุทธสุภาษิต ค าคมหรือค านิยมเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ตามบริเวณโรงเรียนโดยรอบ  ควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีของสังคมยิ่งๆ ขึ้นไป  ควรมีการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม  ส าหรับนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   ควรจัดทัศนศึกษา ให้คณะครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนได้ไปศึกษาตัวอย่างการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน ท่ีประสบความส าเร็จควรจัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากร  หรืองบประมาณจาก
แหล่งทุนอื่นๆมาสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการให้เพิ่มมากขึ้น  คณะครู ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้อง 
ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดี ควรจัดท าป้ายนิเทศ  เพื่อจัดแสดงประวัติหรือผลงานของ
นักเรียนท่ีได้รับรางวัลในด้านการท าความดี  มีความประพฤติท่ีดีและเป็นแบบอย่างท่ีดี   ควรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  แบบบูรณาการท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ควรมีการจัดแสดงนิทรรศการ  เกี่ยวกับผลงานของการท าความดีของนักเรียนทุกคน  เพื่อสร้าง
แรงจูงใจแก่นักเรียน ควรมีการฝึกฝนให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวัน และการอยู่ร่วมกันในสังคม  ต้องการให้มีโครงการท่ีดีแบบนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความรู้ ทักษะ เจตคติให้นักเรียนหรือเยาวชนหรือผู้ท่ีสนใจได้เรียนรู้ และควรมีการประชาสัมพันธ์
อย่างกิจกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น ประชาสัมพันธ์ทาง ส่ือประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อขยาย
เครือข่าย และอาจมีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  ส่วนความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จากการสัมภาษณ์นักเรียน  สรุปได้ ดังนี้  ควรจัดโครงการตามรอยพ่อสู่
ความพอเพียงของโรงเรียนริมวัง 2  ให้กับนักเรียนต่อไป  ควรมีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนทุกคน  และควรจัดทัศนศึกษาหรือศึกษาดูงานให้กับนักเรียน และชุมขนได้ไปศึกษาดู
งานสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จด้านคุณธรรม จริยธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง 
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ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ 
 ในการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 2 ซึ่งผู้
ประเมินได้พบปัญหา และอุปสรรคบางประการท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา มีดังนี้ 
 1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักใน
การบริหารจัดการ  และด าเนินการร่วมกับแกนน าอื่นๆ  เพื่อช่วยผลักดัน  ส่งเสริม  สนับสนุนและ
ประสาน ให้บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายนอก  ร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะ 
 2. โครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของริมวัง 2 การจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เป็นเรื่องของบุคลากรทุกคนท้ังในและนอกโรงเรียน  มิใช่เป็นเรื่อง
ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ และมิใช่เป็นการด าเนินงานแบบต่างคนต่างท า 
แต่เป็นเรื่องท่ีทุกคนจะต้องท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  และมีความเช่ือมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของ
โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารบุคคล หรือด้านบริหารงานท่ัวไป 
 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน จะต้องสร้างความตระหนักและ
มองเห็นความส าคัญของการด าเนินงานว่า เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น ในการพัฒนาคุณภาพของการท างาน 
คุณภาพของโรงเรียน และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งมีความส าคัญต่ออนาคตของโรงเรียนและ
ประเทศชาติ  รวมทั้งจะต้องให้มีความรู้ความเข้าใจ  เป็นงานในหน้าท่ีไม่ใช่งานท่ีเป็นภาระเพิ่มเติม 
 4.  การด าเนินงานตามโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของริมวัง 2 จ าเป็น
ท่ีจะต้องมีผู้ท่ีรับผิดชอบในรูปของตัวบุคคล หรือคณะท างาน  หรือคณะกรรมการด าเนินการท าหน้าท่ี
ในการประสานงาน และก ากับติดตาม  การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 5.  การสร้างความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ควรมีการท างานร่วมกับ
บุคคลและองค์กรต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิเช่น  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้อง และเป็นการระดมทรัพยากรท่ีต้องการจากทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ข้อเสนอแนะกำรประเมินคร้ังต่อไป 
 จากการประเมินโครงการโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 
2 ครั้งนี้  ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.   ควรน าวิธีการและแนวคิดจากการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของ
โรงเรียนของโรงเรียนริมวัง 2 ไปด าเนินการกับโครงการอื่นๆ  ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.   ควรใช้กรอบการประเมินในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อประเมินให้ละเอียดยิ่งขึ้น 
 3.   ควรมีการประเมินในรูปแบบการประเมินโครงการตามรอยพ่อสู่ความพอเพียงของโรงเรียนของ
โรงเรียนริมวัง 2 กับสถานศึกษาอื่น  ท่ีมีบริบทและสภาพแวดล้อมเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน 


