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การพัฒนาการบริ หารจัดการและจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่ การส่ งเสริ มคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนพระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล ในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่ การส่ งเสริ มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน 1.1) เพื่อพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้
ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 1.3) เพื่อพัฒนากิ จกรรมลูกเสื อและยุวกาชาดที่
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.4) เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อพัฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ
การบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ในปี การศึกษา 2556และ2557 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ปี การศึกษา 2556 รวม 577 คน
ปี การศึกษา 2557 รวม 580 คน นาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ดว้ ยค่าร้ อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ปี การศึ ก ษา 2556 โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( X =4.53) และ
ปี การศึกษา 2557 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.87 ) มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.34
2. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ปี การศึกษา 2556 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( X =4.41) และ ปี การศึกษา 2557 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.85) มีผลการ
พัฒนาเพิม่ ขึ้น 0.44

3. ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ปี การศึกษา 2556 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.60) และปี การศึกษา 2557โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.83) มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.23
4. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ ยวกับโครงการพัฒนากิ จกรรมลูกเสื อและยุวกาชาด
ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ปี การศึกษา 2556 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.64) และ ปี การศึกษา 2557 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีผลการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 0.22
5. ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี การศึกษา 2556 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.59)
และ ปี การศึกษา 2557 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีผลการพัฒนาเพิม่ ขึ้น 0.30
6. ผลการประเมินคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 โดย
ภาพรวม ปี การศึกษา 2556 อยู่ในระดับดี ( X =2.50) และ ปี การศึกษา 2557 อยู่ในระดับดี เยี่ยม
( X = 2.88) มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.38
7. ผลการประเมินการขับเคลื่ อนปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในสถานศึ กษาแบบอย่าง
“สถานศึกษาพอเพียง” ปี การศึกษา 2556 โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.83, S.D. 76.65%)
และ ปี การศึกษา 2557 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.88, S.D. 97.81 %) มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้ น
1.05 (21.16 %)

