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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการ
ทุจริต ท่ีเกิดเกิดขึ้นในสังคมว่า ถ้าส่ิงเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขและป้องกันจะทำให้ประเทศชาติ
ล่มจมได้ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมนำพระบรมราโชวาท ใส่เกล้ามาดำเนินการเรื่องการป้องกัน
การทุจริตและสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นในจิตใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และจะขยายขับเคล่ือนต่อไปใน
ทุกโรงเรียนจนถึงประชาชน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรื่องการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
โดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จึงให้โรงเรียนสุจริตท่ัวประเทศดำเนิน
กิจกรรมการสร้างความสุจริตโปร่งใสและป้องกันการทุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 
1.2 วัตถุประสงค ์ 
       1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
       2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกนัการทุจริต 
การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
       3. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอมนักเรียน 
กล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 
 
1.3 เป้าหมาย    

เชิงผลผลิต (Output)   
1. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีจิตสำนึกความสุจริต โดยใช้กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะในการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
2. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็น

พลเมืองท่ีดี 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 1. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน 1 บริษัท   
 2. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความสุจริตจาการปฏิบัติจริงผ่าน

บริษัทสร้างการดีของโรงเรียน  
 



ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
targetgap)**   

1. นักเรียนมีสมรรถนะในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีครบเพื่อเตรียมความ พร้อมเข้าสู่การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 

1.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 
 
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความสุจริตสำหรับให้
นักเรียนได้เรียนรู้  
 2. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทุกคนได้รับการปลูกฝังความสุจริต และเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมความสุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 3. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาทุกคน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีความสุข และพลโลกท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินว่า ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรท่ีจะดำเนินการต่อไป 
ปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือ
จุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไป 
หรือจะยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคท่ีพบในการประเมินโครงการ
นำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน หรือนำไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลสำเร็จของ
โครงการว่าตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนด
ไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็น
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่ อนำมาใช้ในการตัดสินว่า  
ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรดำเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือ
ยกเลิกโครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานท่ีได้รับมอบหมายไป
ดำเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และทำให้การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและ
ซับซ้อนมากขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับ
ชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของ



โรงเรียน ต้องดำเนินตามแผนโครงการท่ีกำหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมิน
โครงการ เพื่อให้งานดำเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและ
ความสำคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการ
มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และนำไปปรับปรุง แก้ไข 
การดำเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใด
ของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้อง
เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ 

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพิจารณาประสิทธิผล
ของโครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 
เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไปตัดสินใจและ
นำไปใช้ได้ โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
เพราะผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความ
ชัดเจน ดังกล่าวคือ ก่อนท่ีจะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้
ประเมิน ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัด
จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูล
ใดหรือปัจจัยใดท่ีเป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสม



เพียงพอแก่การดำเนินงาน ทรัพยากรท่ีไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดท่ี
ขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของ
โครงการ และทำให้โครงการมีข้อท่ีทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการ
ประเมินโครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะ
การประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะหเ์พื่อปรับปรุง
แก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานท่ีดีเป็นท่ียอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนดนโยบาย
ของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมิน
โครงการจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนิ น
โครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายข้ึน ท้ังการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือการยุติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการ 

รายงานผลการจัดโครงการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ได้นำวงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ 4 
ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดทำโครงการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ

เหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี พาหนะในการเดินทาง 
1.6 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ 
2.2 ดำเนินการตามโครงการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ในระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและ
บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน   

3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  



3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย  (X) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

 
     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3 ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (X) 
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 
ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำ
โครงการเป็นอย่างดี และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงาน
แต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ท้ังด้านสถานท่ี ลักษณะกิจกรรม พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) 
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามลำดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอ

ผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตาม
โครงการบริหารงานวิชาการ ในระหว่างภาคเรียนท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา นักเรียนและครูท่ีปรึกษาทุกท่านให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยดี  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา นักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 

โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้
 



ข้อที่ รายการ (X) (S.D.) ระดับความ
พึงพอใจ 

1 การติดต่อประสานงานขอใช้บริการในด้านต่างๆ 3.63 0.98 มาก 
2 ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีขณะปฏิบัติงาน 4.17 0.62 มาก 
3 การติดตามแก้ไขพฤติกรรม 4.28 0.67 มาก 
4 ให้บริการด้วยอัธยาศัยอันดีท้ังในและนอกเวลา 4.35 0.78 มาก 
5 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ  

และกระต้ือรือร้น 
4.26 0.77 มาก 

เฉลี่ย 4.13 0.76 มาก 
   

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับจากมากท่ี สุดไปน้อยท่ีสุด 
ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ให้บริการด้วยอัธยาศัยอันดีท้ังในและนอกเวลา  (X= 
4.35,SD = 0.78) รองลงมาคือ การติดตามแก้ไขพฤติกรรม(X= 4.28 ,SD =0.67) ให้บริการด้วยความ
สุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ และกระต้ือรือร้น(X= 4.26 ,SD =0.77)  ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีขณะปฏิบัติงาน 
(X= 4.17,SD =0.62)  การติดต่อประสานงานขอใช้บริการในด้านต่างๆ (X= 3.63  ,SD =0.98) ตามลำดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศท่ีได้นำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการดำเนินงาน ตามโครงการบริหารงานวิชาการ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการดำเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
        
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
      2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกนัการ
ทุจริต การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
        3. เพื่อพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาผู้เรยีนให้เกิดผล 3 ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอม
นักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 
เป้าหมาย 

เชงิผลผลิต (Output)    
1. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีจิตสำนึกความสุจริต โดยใช้กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะในการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
2. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็น

พลเมืองท่ีดี 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 1. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน 1 บริษัท   
 2. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความสุจริตจาการปฏิบัติจริงผ่าน

บริษัทสร้างการดีของโรงเรียน  
 
 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม      
จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียนของแต่
ละกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการงานบริหารงานวิชาการ 
 

สรุปผลการดำเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ
โดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารท้ังส้ิน จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ บริหารงานวิชาการ 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ท่ีจัดขึ้นภายใต้โครงการงานบริหารงาน
วิชาการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดย
เฉล่ียอยู่ในระดับมากถึงมาก  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การติดตามพฤติกรรมนักเรียนได้ไม่เต็มศักยภาพ 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 20 คน   
 

ตอนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการงานฝ่ายวิชาการ 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รายข้อ 5 4 3 2 1 
1 การติดต่อประสานงานของคณะครูต่อเครือข่าย

ผู้ปกครอง 
11 6 3 - - 

4.40 
2 ความพร้อมของคณะครูขณะปฏิบัติงาน 18 2 - - - 4.90 
3 ให้บริการด้วยอัธยาศัยอันดีท้ังในและนอกเวลา 17 3 - - - 4.86 
4 ความพร้อมของอุปกรณ์เวลาประชุม 16 4 - - - 4.80 
 5 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน เต็มใจ  

และกระต้ือรือร้น 
15 5 - - - 

4.76 
ค่าเฉลี่ย 4.75 
ร้อยละ 88.00 

ข้อเสนอแนะ   - 
 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมมีค่าเฉล่ีย 4.75 คิดเป็นร้อยละ  88.00 อยู่ในระดับ
คุณภาพ มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ............................................................... 

                                                                         ( นายบัณฑิต  บุญเพชร ) 
        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ความเห็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
                                                                                     (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา 
 
ความเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ............................................................... 
                                                                                       (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 

-คณะครูและนักเรียนควรตระหนกัในเรื่องการต้านทุจริตในสถานศึกษา 



ตารางสรุปการใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 256๔ 

ชื่อโครงการ/งาน ชื่อกิจกรรม/งาน เงินงบประมาณได้รับ เงินงบประมาณที่ใช้จริง 
เงินอุดหนุน

ทั่วไป 
เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอื่น ๆ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินระดม
ทรัพยากร 

งบอื่น ๆ รวม 

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรร

มาภิบาลใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรร

มาภิบาลใน
สถานศึกษา 

๑,000 - - - ๑,๐๐๐ - - - ๑,๐๐๐ 

           
           
           

รวม ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐    ๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


