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บทคัดย่อ 
 ร า ย ง าน ก า ร ปร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สูต ร สถ าน ศึ ก ษ า  ต าม แ น ว ทา ง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้าน
บริบท (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 3) เพื่อ
ประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product 
Evaluation) 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยใช้หลักการประเมินตาม
รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) และประเมินด้านผลกระทบ (Impact) เพิ่มเติมเป็น (CIPPI Model) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ปีการศึกษา 2563  จ านวน 1,341 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน 103 คน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 จ านวน 317 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4–6 จ านวน 302 คน 
ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1–3 จ านวน 317 คน และผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
4–6 จ านวน 302 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลาก ใช้ตารางของเครจชีและมอร์แกน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 98 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 15 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  5 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  จ านวน 18 คน 
นักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  20 คน ผู้ปกครองนักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน  20 คน และ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่ีนักเรียนไป
ศึกษาต่อ จ านวน  20 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 7 ฉบับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการประเมินพบว่า 

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) โครงการมีความจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียน และวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามากท่ีสุด  พบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และครู       
มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้อ
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ 



ค 
 

  2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เกี่ยวกับ            
1) คุณสมบัติผู้สอน 2) คุณสมบัติผู้เรียน 3) ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ บรรยากาศ สถานท่ี  จัดให้มีบุคลากร   
ท่ีเกี่ยวข้อง ทรัพยากรท่ีจ าเป็น และระบบบริหารที่เอื้อต่อการด าเนินการโครงการ เป็นอย่างดี 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ 

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของครู
และบุคลากรในโรงเรียน ด าเนินงานตามแผนของขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมและการก ากับติดตาม
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เกี่ยวกับ 1) การจัดการเรียนรู้ 2) การบริหารจัดการหลักสูตร 
3) การวัดและประเมินผล มีความชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินถือว่าผ่านเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ  
 4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ 
บรรลุตามจุดหมายหลักสูตร พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีสมรรถนะส าคัญ ได้เรียนรู้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ี
สาม) ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า ได้รับ
การพัฒนาด้านพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลตามศักยภาพ มีอุปนิสัยพอเพียง และเกิดองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ 
 5. ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) โรงเรียนสามารถบริหารหลักสูตร งานวิชาการ 
และการนิเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาใหบ้รรลุตามจุดหมายหลักสูตรมีอุปนิสัย
พอเพียง  และได้รับการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพ ประสบผลส าเร็จในการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา สามารถสร้างอาชีพและมีงานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่ี
นักเรียนไปศึกษาต่อ  ผู้ปกครองและนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความ
คิดเห็นต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์ทุกรายการ 
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