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  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย      

รายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  

 
 

บทคัดย่อ 

 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาขาม
ส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อประเมินโครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP  
โดยทำการประเมินจากครู จำนวน 4 คน นักเรียน จำนวน 40 คน ผู้ปกครองนักเรียน 40 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 9 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเมินด้านบรบิท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
โดยมีกิจกรรมในโครงการที่ไดด้ำเนินการ จำนวน 9 กิจกรรม เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูม ี2 ชนิด คือ  
1) แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง จำนวน 3 ฉบับ และ 2) เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีตอ่โครงการ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินพบว่า 
  1. ด้านบริบทของโครงการส่งเสรมิการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรยีนบ้านนาขาม
ส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของ ครู มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบาย และเป้าหมายของโครงการ อยู่ในระดับมาก 
   2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสง่เสริมการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
1 ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
มีความพร้อมหรือเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
   3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
1 ปีการศึกษา 2563  
ตามความคิดเห็นของครูและบคุลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรยีน มีความเหมาะสม
ของการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 
   4. ด้านผลผลติของโครงการส่งเสรมิการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนา
ขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 
2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนมี
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5. ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนา
ขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 
2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนมี
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
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  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย      

ความเป็นมาและความสำคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) ได้จัดทำข้ึนในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตอ่เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่9 – 11 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยดัอยู่ได้อย่างมั่นคงเกดิภูมิคุ้มกันและมีการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน หลักการพัฒนาประเทศท่ีสำคญัในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาท่ียั่งยืนและคนเป็นศูนย์กลาง โดยยดึหลักการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ
ที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจรญิเติบโตของการผลติบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมโดยมีวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดว่าประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติที่
ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยมรีะดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้นมีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมอืกับมิตรประเทศ ท้ังในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขม้ข้น และชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากข้ึนและการบริการทางสังคมทุกด้านท่ีมีความ
ครอบคลมุทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลงและคณุภาพชีวิตประชาชนดีขึน้ (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า1-2 ) 
 พระราชบัญญัตญิัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 
กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง รวมถึงการบรูณาการการบริหารสถานศึกษาพัฒนาตามปรชัญาของศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยยึดหลักการ
สำคัญคือ รูจ้ักพอประมาณ มเีหตผุลและมภีูมิคุม้กันในตัวท่ีดีบนพื้นฐานความถูกต้อง อีกท้ังยังจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกส่วนในราชการสามารถนำไปใช้ นเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและได้กำหนดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สถานศึกษาทุกแห่งต้องนำไปสูร่ะบบการศึกษาใน 4 เรื่องคือ การบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา การจดักระบวนการเรียนรู้ การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนขยายผลสู่สถานศึกษา (คณะกรรมอนุกรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง, 
2550, หน้า 8) นอกจากนี้  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดยุทธศาสตรร์ะยะ 3 ปี (2558-2560)  
โดยมเีป้าหมายให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับประถม มัธยมครบทุกจังหวัดและครบทุกเขตพื้นทีก่ารศึกษาภายในปี 
2560 (ไทยรัฐออนไลน์ , 2558) ดังนั้นการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจึงควรเน้นท่ีการปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชน  ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการคดิ การทำงานและการปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน จนกระทั่งมีพฤติกรรมที่อยู่อย่างพอเพียง เพื่อให้สามารถรักษาสมดลุในการดำเนินชีวิตและพร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมสีติ ตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวมทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรยิ์, 2555, หน้า 46)  การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมีเป้าหมายที่สำคญัของการจัดการ ศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จัก
การใช้ชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รูจ้ักการแบ่งปัน มี
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จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม คา่นิยม เอกลักษณ์ ความเป็นไทย การจัดการศึกษาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถดำเนิน การได้ใน 2 ส่วน คือการบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ซึ่งประกอบด้วยการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรยีนรู้ในหอ้งเรียน และการ
ประยุกตห์ลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน การที่จะบรรลุตามเป้าหมาย 
ดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นบุคลากรทีส่ำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดตา่ง ๆ ให้แก่ผู้เรียน โดย
ครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้องสามารถวิเคราะหค์วามพอเพียง ไม่พอเพยีงของตนเองและครอบครัวได้ และทำตัวเป็นแบบอย่างท่ี
ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4) กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
การจัดการด้านศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและประชาชนคนไทยให้มคีวามสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจติสำนึก
ในความเป็นพลเมืองของไทยและพลเมืองโลก ผลจากวิกฤตปัญหาของชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอดีตที่ผ่านมา 
รัฐบาลได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ทำให้
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2548 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ข้อที่ 5 ในจำนวน 8 ข้อคือ อยู่อย่างพอเพียง ส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักเห็น
ความสำคญัอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรยีนให้เกิดกระบวนการคิด ปลกูฝังการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงได้กำหนดเป็นจุดเน้นที่สำคัญ โดยการกำหนดในกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาตไิทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนสูส่ถานศกึษา ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือนโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2  
(พ.ศ. 2552 –2561) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) เป็นการปฏิรูปใน 4 ประเด็นประกอบด้วย
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ่พัฒนาคุณภาพครยูุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ และพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการใหม ่
 จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาขามสม้ป่อย ปีการศึกษาท่ีผ่าน ๆ มา ได้พบกับปัญหาที่เกี่ยวข้องต่อ
คุณภาพนักเรียนต่อโรงเรียนและชุมชน สรุปได้  ดังนี ้
  1.  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีต้องรีบแก้ไขท่ีสำคญั คือ  
   1.1  ปัญหานักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาตา่ง ๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ 
   1.2  ปัญหานักเรียนไม่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสตูรสถานศึกษาโรงเรยีนบ้านนาขาม
ส้มป่อย ได้กำหนดไว้  ดังนี้  
    1.2.1 นักเรียนบางส่วนขาดความรับผิดชอบในงานท่ีไดร้ับมอบหมาย  
    1.2.2 นักเรียนบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ไม่สนใจ 
ต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ไม่เป็นผู้ใฝ่เรยีนใฝ่รู ้
    1.2.3 นักเรียนบางส่วนมีกิรยิามารยาทไม่เหมาะสม  พูดจาไมสุ่ภาพ 
    1.2.4 นักเรียนบางส่วนไมเ่ห็นคณุค่าในตนเอง  ไม่มีวินัย  แต่งกายไม่เหมาะสม  
    1.2.5 นักเรียนบางส่วนมีค่านิยมดา้นวัตถุมากกว่าด้านจติใจ 
   1.3 ปัญหาครูบางส่วนขาดความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั  ยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ  
 2.  ปัญหาที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนและชุมชน 
  2.1 ปัญหาสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้นักเรียนรูไ้มเ่ท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมตกเป็นเหยื่อของสังคม เช่น เสี่ยงต่อการตดิสารเสพติด แหล่ง  มั่วสุม อบายมุขต่าง  ๆ 
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  2.2 ปัญหาภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ในการให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนงบประมาณสำหรับการ
พัฒนาการศึกษาไมเ่พียงพอ   
  2.3 ปัญหาการใช้หลักสตูรที่จำเปน็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในการนำมาปฏิบตัเิป็น
ประจำและให้มีคณุภาพต่อนักเรยีน โรงเรียน และชุมชนมากท่ีสดุ   
 3.  ปัญหาอื่น ๆ 
  3.1 ปัญหานักเรียนบางส่วนไมจ่บหลักสตูร   
  3.2 ปัญหาการระดมสรรพกำลังเพื่อจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรยีนเปน็สำคัญให้บังเกดิ ผลตามเป้าหมายของ
หลักสตูรการศึกษาอย่างสูงสดุ 
 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประเด็นปญัหาที่ควรได้รับการแกไ้ข เช่น ปัญหาทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ปัญหาของการใช้หลักสตูร ปญัหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประเด็นสำคญัที่มีผลต่อคณุภาพของการจัดการศึกษา
ทั้งหมดคือ  กระบวนการจดัการเรยีนรู้ กิจกรรมนักเรยีน การวัดประเมินผลของครูที่จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มา
ใช้ในโรงเรียนจึงไดด้ำเนินงานจดัการศึกษา โรงเรียนจึงจัดทำแผนปฏบิัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งจัดการศึกษาอบรมผู้เรียน ให้เกิดความรู้   คู่คุณธรรมและจดัการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสดุเพื่อ
ทำให้เกิดการพัฒนาคณุลักษณะของนักเรียนท่ีพึงปรารถนา  คือ  เปน็คนดี คนเก่ง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง   
มีความสุข และมีความพร้อมในการเป็นประชากรของโลก 
 จากปัญหาที่กลา่วมาข้างต้น บางปัญหาโรงเรียนสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที บางปัญหาโรงเรียนต้องแก้ไข
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ในส่วนของปัญหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนานักเรียนเป็นปัญหาที่โรงเรียนต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกี่ยวกับคณุภาพของนักเรียน ด้านคณุลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งครู
เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้สู่นักเรียน  ดังนั้นโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย จะต้องจัดการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในการสร้างองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ไดร้ับเชิงวิชาการและการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียนเพื่อสรา้งให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย 3 หว่ง  ห่วง 1 ความ
พอประมาณ หมายถึง ความพอดทีี่ไม่น้อยเกินไปและไมม่ากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลติและการ
บริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  ห่วง 2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดบัของความพอเพียงน้ันจะต้อง
เป็นไปอย่างมเีหตผุล โดยพิจารณาจากเหตุปจัจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำน้ัน ๆ 
อย่างรอบคอบ  ห่วง 3 การมีภูมิคุม้กันท่ีดีในตัว หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านตา่ง 
ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปน็ไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  2 เง่ือนไข  
ประกอบด้วย 1) เงื่อนไข ความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกับวิชาการต่าง ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ี
จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 2) เงื่อนไข 
คุณธรรม ท่ีจะต้องเสรมิสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคณุธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความ
พากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต (คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง, 2550. หน้า 15-16) โดยมีรูปแบบ
การจัดกิจกรรมทั้งหมด  9 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค์และเกิด
ความตระหนักอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนช่วยยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 



5 

 

  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย      

 เพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบา้นนาขาม
ส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  ผู้ประเมินในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงมีความสนใจทีจ่ะทำการประเมิน
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนาขามสม้ป่อย อำเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ข้ึน เพื่อให้ทราบข้อมูลการ
ดำเนินการแต่ละขั้นตอน ตลอดจนจุดเด่น จดุด้อย   ความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการว่ามีความรู้ความเข้า
ใจความตระหนักเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลของ
โครงการที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการประเมิน 

 การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สงักัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
ประยุกต์ใช้แบบการประเมินตามรปูแบบซิป โมเดล (CIPP Model) โดยมีจดุมุ่งหมายดังนี ้
  1. เพื่อประเมินบริบท ด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของ โครงการโครงการกับนโยบาย ความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระของโครงการ ความต้องการ และความคาดหวังตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม   สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศกึษา 2563 
  2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ดา้นความพร้อมของบุคลากร อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนนิงาน
ตามความคิดเห็นของครูและบคุลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านนา
ขามส้มป่อย อำเภอ 
วังยาง จังหวัดนครพนม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
  3. เพื่อประเมินกระบวนการ การดำเนินงานด้านการปฏิบตัิงานตามขั้นตอน 
ต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง  สังกัดสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
  4. เพื่อประเมินผลผลติ ด้านผลที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ  
ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านนาขามสม้ปอ่ย อำเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
  5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และนักเรียน ต่อโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรยีนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวัง
ยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
 

กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ 
 

 การประเมินในครั้งนี้อาศัยแนวคดิพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบมี (Stufflebeam, 
1983, p. 128) นำไปกำหนดรูปแบบการประเมินโครงการที่เรียกว่า (CIPP Model) ซึ่งเป็นการประเมนิด้านบริบท 
(Context) ด้านปจัจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ ซึ่งผู้ให้ข้อมลู
หลักประกอบด้วยผูบ้ริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดต่อการประเมินโครงการ 

 

วิธีดำเนินการประเมิน 

 กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการครั้งนี้  ได้แก่  
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย  
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม จำนวน 5 คน  
   2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน  
   3.  ผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน 
   4.   คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย  
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน 
 รูปแบบการประเมินโครงการ 
  การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนาขาม
ส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบจำลองซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟลิบีม (Stufflebeam, 1983, p. 128) เป็นแนวทางในการ
ประเมินโครงการ ได้แก ่

ตัวแปรอิสระ 
สถานะภาพ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน   
3.  นักเรียน  
4.  ผู้ปกครองนกัเรียน 

ตัวแปรตาม 
       1.  ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนาขาม
ส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 
2563 ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี ้
        1. ด้านบริบท 
        2. ด้านปัจจัยนำเข้า 
        3. ด้านกระบวนการ 
        4. ด้านผลผลิต 
      2. ความพึงพอใจโครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   1. ด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินโครงการด้านความสำคญั และความจำเป็นของ
โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ และนโยบายของโรงเรียน โดยประเมนิจาก ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
   2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินดา้นบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 
โดยประเมินจากครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 
   3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินโครงการวางแผนการจัดกิจกรรม การปฏิบัติ
ตามแผน การนิเทศตดิตาม ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง และพัฒนาการบริหารโครงการ โดยประเมินจาก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  
   4. ด้านผลผลติ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตทีไ่ดจ้ากการดำเนินโครงการ ความพึง
พอใจของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐานการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน โดย
ประเมินจากครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน  
  5. ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาขามสม้ป่อย อำเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน มี 2 ชนิด ดังน้ี 
   1. แบบสอบถามความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี ้
    ฉบับท่ี 1 ฉบับครู เป็นประเมินบรบิทของโครงการ  (Context Evaluation) แบบประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) แบบประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ(Process  Evaluation) เปน็แบบสอบถามความ
คิดเห็นเพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ  แบบประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  และ 
แบบประเมินความพึงพอใจ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีคา่อำนาจจำแนกอยู่ใน
ระหว่าง 0.388 – 0.822 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.838 
    ฉบับท่ี 2 ฉบับผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศกึษา เป็นแบบประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation) แบบประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ(Process  Evaluation) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ  แบบประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  และ แบบประเมินความ
พึงพอใจ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยูใ่นระหว่าง  
0.437 – 0.895 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.854 
    ฉบับท่ี 3 ฉบับนักเรียน เป็น แบบประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  และ แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ในระหว่าง 0.396 
– 0.891 และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.833 
   2. แบบสัมภาษณ ์
    แบบสัมภาษณ์มี 1 ฉบับ คือ แบบสัมภาษณ์ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับความ
คิดเห็นท่ีมตี่อโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 



8 

 

  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย      

 

      วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล 
            ในการประเมินครั้งนี ้ผู้ประเมินไดด้ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ใน ปีการศึกษา 2562  
แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นไปดำเนินการเก็บข้อมูลกบักลุ่มเป้าหมายเมือ่โครงการเสร็จสิ้น โดยช้ีแจงวัตถปุระสงค์ในการศึกษา
ให้ทราบและขอรบัแบบสอบถามคนืหลังจากตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์
ของข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งนีผู้้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 2 สัปดาห์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
                  1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
               2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Item-Objective Congruence Index : IOC) ของแบบสอบถาม คา่อำนาจจำแนก (Discrimination : r) ของรายข้อ และ
หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้การหาค่าสมัประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach. 1990 p 202–204; อ้างอิงจาก สมนึก  ภัทรยานี, 2553, หน้า 225 ) 
   3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
    3.1 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 ด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (X̅) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
    3.2 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปกีารศึกษา 2563 อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  
    3.3 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 3 ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาขามสม้ป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  
    3.4 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ด้านผลผลติของโครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบา้นนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จงัหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
    3.5 การทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 5 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรยีน ต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
1 ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับมาก สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 

 สรุปผลการประเมิน 

  1. ด้านบริบทของโครงการส่งเสรมิการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรยีนบ้านนาขาม
ส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของ ครู มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบาย และเป้าหมายของโครงการ อยู่ในระดับมาก 
   2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสง่เสริมการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
1 ปีการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  
มีความพร้อมหรือเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
   3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 
1 ปีการศึกษา 2563  
ตามความคิดเห็นของครูและบคุลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรยีน มีความเหมาะสม
ของการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 
   4. ด้านผลผลติของโครงการส่งเสรมิการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนา
ขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 
2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนมี
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
  5. ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านนา
ขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 
2563 ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนมี
ประสิทธิภาพของการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช ้
  จากรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ
ของสถานศึกษา โรงเรียนบา้นนาขามส้มป่อย อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครัง้นี้  ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การดำเนินการ
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี ้
  1. ครูที่ปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่รบัผิดชอบควรสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการ
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
  2. ด้านสภาวะแวดล้อมผู้บริหารควรมีการประสานกับชุมชนในพื้นที่หรือท้องถิ่น ใกล้เคียงให้มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและจดัการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียนในดา้นต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพื่อให้การดําเนิน
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนมากท่ีสุด 
  3. ด้านปัจจัยนําเข้า ควรส่งเสริมชุมชนได้เห็นประโยชน์และความสาํคัญเกี่ยวกับ การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ท้ังนี้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ผู้นําชุมชน ผู้นําส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยเหลอื และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ต่อเนื่องและจริงจัง 
  4. ด้านกระบวนการดําเนินงาน ควรมีการกําหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการดําเนิน กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน กําหนดรูปแบบกิจกรรมทีส่่งเสริมคณุลักษณะอันพึงประสงคข์องผู้เรียน ให้มากยิ่งข้ึน และดําเนินกิจกรรมโครงการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
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  5. ด้านผลผลติควรกําหนดกิจกรรมในโครงการใหม้ีความครอบคลมุเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรยีนแต่ละช่วงวัย เน้นการดําเนนิกิจกรรมทีต่่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรยีนรู้ มีจติอาสาตามอตัลักษณ์ของโรงเรียน 
และเกดิประโยชน์สูงสดุต่อนักเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป   
     1.  ควรมีการศึกษาการทำกิจกรรมการเรยีนรูต้ามโครงการส่งเสรมิการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และความต้องการการดำเนินงานของโครงการในภาพรวมที่ชัดเจนขึ้น  
    2. ควรทำการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานโครงการส่งเสรมิการเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อโครงการอยา่งละเอียด 
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