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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้ความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรง
ทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตน และใน
ฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  

1.2 วัตถุประสงค์ ( ตามที่เขียนในโครงการ) 
1 .เพื่อพัฒนาจิตและปลกูฝงัคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลกัพุทธศาสนา 

 2. เพื่อสง่เสรมิ ปลูกจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 3. เพื่อใหส้ามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง เก่ง ดี และมีความสุข 
1.3 เป้าหมาย   ( ตามทีเ่ขียนในโครงการ) 

เชิงผลผลิต (Output)   
1. นักเรียนร้อยละ 80  มีกริยามารยาทที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ ซื่อสัตย์สจุริต 
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
3 .ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเสียสละ และมจีิตใจเอื้อ
ประโยชน์ต่อส่วนตนและส่วนรวม 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนมกีริยามารยาทที่ดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
3. ครูและนักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเสียสละ และมจีิตใจเอื้อประโยชน์ต่อส่วน

ตนและส่วนรวม 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to targetgap)**   
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 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนรวม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
และประเทศชาติ  
 ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 
 ๑. นักเรียนมีกริยามารยาทที่ดี แสดงความกตัญญกูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์สุจริต 
 ๒. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
 ๓. ครูและนักเรียนรู้จกัหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเสียสละ และมจีิตใจเอื้อประโยชน ์
1.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียน ครู  ผูป้กครอง และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ทีม่ีต่อการจัดกจิกรรม 
ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ( ตามที่เขียนในโครงการ) 

1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
2 .นักเรียนมกีริยามารยาทที่ดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์สุจริต 

 3. ครูและนักเรียนเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
 4. ครูและนักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเสียสละ และมจีิตใจเอื้อประโยชน์ต่อส่วน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า ผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรที่จะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนิน
โครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มีคุณภาพหรื อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็น
กระบ วนก าร เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ล  วิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล อย่ า ง เป็ น ระบ บ  เพื่ อ น าม า ใช้ ใน ก ารตั ด สิ น ว่ า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
 
 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไปด าเนินการ 
การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่างไรเป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่
ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเปา้หมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และท าให้การ
ด าเนินงานน้ันมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากยิ่งข้ึน บทบาทหน้าที่ของ
การศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนทีม่ีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมากข้ึน เพราะความเติบโตและเจริญงอก
งามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอน
เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้อ ง
บริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตามแผนโครงการที่ก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึง
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ต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานด าเนินไปตามวัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความ
มุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังตอ่ไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมี
จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อด ีข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง แก้ไข การด าเนิน
โครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานทีส่ าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใดของ
โครงการมีความส าคัญมากทีสุ่ดซึง่จะต้องท าการประเมินเพือ่หาประสทิธิภาพและข้อมลูชนิดใดจะต้องเกบ็รวบรวม
เพื่อการวิเคราะห ์

2. เพื่อรวบรวมหลกัฐานความเป็นจรงิ และข้อมลูทีจ่ าเป็น เพื่อน าไปสู่การพิจารณาประสทิธิผลของ
โครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูและข้อเทจ็จริงต่าง ๆ เพื่อการน าไปสู่การสรปุผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใดสามารถน าไปใช้ได ้

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ได้ โดย
ค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการประเมิน
จะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากข้ึนในการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดงักล่าวแล้ว พอสรปุได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน ดัง
กล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่
ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความแน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใดหรือ
ปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อใหส้ามารถปฏิบัติงานหรอืใช้ในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมกับ
คุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่การด าเนินงาน 
ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม 
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3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นสว่นหนึ่งของแผน ดังนี้เมื่อ
โครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมสี่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของโครงการ และท า
ให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครง การ เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและ
เสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสนิใจในการบรหิารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการจะช่วย
ให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในการ
ด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติ
โครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมปีระโยชน์ในการช่วยให้ผูเ้กี่ยวข้องง่ายข้ึน ทั้งการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง 
หรือการยุติโครงการ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนนิการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้น าวงจรคุณภาพของ
เดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ข้ันตอนดังนี ้

1.  ข้ันตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ข้ันตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ข้ันตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ข้ันตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ข้ันตอนน้ีเป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท าโครงการพฒันาคุณภาพนักเรียน เสนอผู้บริหารเพือ่พิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัตงิานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 

โดยมีกลุม่เป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมด าเนินการดังนี ้
 2.2.1 กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร ์ 
          2.2.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
          2.2.3 กิจกรรมพานักเรียนท าบญุตักบาตรทุกวันพระ 
          2.2.4 กิจกรรมพระภิกษุเทศนาธรรม 
          2.2.5 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
          2.2.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

 3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกจิกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และ

แบบสอบถามความคิดเห็น  
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3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉลี่ย  (X) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในรายข้อและภาพรวม เทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี ้

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัมากที่สุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
 3.3 ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกจิกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง (Content 
Analysis) 
 3.4 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ค่าเฉลี่ย (X) 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผูบ้รหิารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุม่งาน

ผู้รบัผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศที่ได้มาปรับปรงุ พัฒนาการด าเนินงานใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่  4 
ผลการด าเนนิการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที ่2 ประจ าปกีารศึกษา2563 สามารถสรปุตาม
ข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี ้

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ข้ันตอนน้ีเป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีข้ันตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้า

งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการเป็นอย่างดี 
และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้าง
ความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ 
ลักษณะกิจกรรม พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีข้ันตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อ

ขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนทุกคน  พบว่า นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ
มากที่สุด  

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกจิกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/

สอบถามความพงึพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าฉลี่ย   (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม โดย

แปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรสีะอาด (2556: 121) ดังนี ้
     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับมากที่สุด 

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

      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับน้อย 
            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัต ิอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้

 (รายการประเมินอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 
 



9 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการ (X) (S.D.) ระดับความพึง
พอใจ 

1 นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมและได้ปฏิบัติจรงิ 4.98 0.14 มากที่สุด 

2 นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและท ากจิกรรม 4.94 0.24 มากที่สุด 
3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบตัิตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 4.99 0.07 มากที่สุด 
4 ได้รับความรู้ประสบการณ์หลากหลายตามความสนใจ 4.94 0.23 มากที่สดุ 

5 เป็นโครงการทีส่่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณลักษณะพงึประสงค์ขอผู้เรียน 4.92 0.26 มากที่สดุ 

6 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
7 เป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบยีบ วินัย มีความเอ้ืออาทรต่อคนอ่ืน 4.97 0.21 มากที่สุด 
8 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.85 0.42 มากที่สดุ 

9 เป็นโครงการสง่เสรมิให้นักเรียนที่มสีมาธิในการเรียนและท ากิจกรรม 4.96 0.23 มากที่สดุ 

10 ท่านเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ต่อไป 4.98 0.12 มากที่สุด 

  จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( X=5.00,SD =0.00) 
รองลงมาคือนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ ( X=4.99,SD =0.07  ) น้อย
ที่สุด คือระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรมมีความเหมาะสม ( X=4.85  ,SD =0.42 )ตามล าดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศที่ได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตามโครงการพฒันาคุณภาพนักเรียน ได้ผลสรปุดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์( ตามที่เขียนในโครงการ) 
           1 .เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ตามหลกัพุทธศาสนา 
           2. เพื่อส่งเสริม ปลูกจิตส านึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
           3. เพื่อให้สามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง เก่ง ดี และมีความสุข 
เป้าหมาย( ตามทีเ่ขียนในโครงการ) 

เชิงผลผลิต (Output)    
1. นักเรียนร้อยละ 80  มีกริยามารยาทที่ดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ีพระคุณ ซื่อสัตย์สจุริต 
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 เข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
3 .ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเสียสละ และมจีิตใจเอื้อ
ประโยชน์ต่อส่วนตนและส่วนรวม 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนมกีริยามารยาทที่ดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
3. ครูและนักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเสียสละ และมจีิตใจเอื้อประโยชน์ต่อส่วน  
ตนและส่วนรวม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ในครั้งนี้    
 1.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผู้ปกครอง และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล( ตามที่เขียนในโครงการ) 
 มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน ประเมินผลการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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สรุปผลการด าเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 
 1.   ได้ด าเนินการจัดกจิกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการโดย
ด าเนินการแล้วเสร็จและสรปุรายงานต่อผูบ้รหิารทั้งสิ้น จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่  
          1.1 กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร ์  
          1.2 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม (ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด-19) 
          1.3 กิจกรรมพานักเรียนท าบญุตักบาตรทุกวันพระ 
          1.4 กิจกรรมพระภิกษุเทศนาธรรม 
          1.5 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด-19) 

1.6 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่จัดข้ึนภายใต้โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2563  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโควิด-19 ส่งผลใหบ้างกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ 
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โสภา แซ่ลี.  (2558).  “การประเมินโครงการคืนครูให้นกัเรยีนโดยประยกุต์ใช้รูปแบบการประเมิน  
           CIPP Model สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3.”   
           วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏกาญจนบุรี. 
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ภาคผนวก 

                       

    - สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดกิจกรรม 
    - ภาพกิจกรรม 
    - แบบแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
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ภาพกิจกรรมสวดมนต์ทกุวันศุกร ์  
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          ภาพกิจกรรมพานักเรียนท าบุญตักบาตรทุกวันพระ 
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          ภาพกิจกรรมพระภิกษุเทศนาธรรม 
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ภาพกิจกรรมสอบธรรมศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรยีนต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  นักเรียน.....200....คน    

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 นักเรียนได้เข้าร่วมกจิกรรมและได้ปฏิบัติจรงิ 196 4 0 0 0 
2 นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและท ากจิกรรม 188 12 0 0 0 
3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ 197 3 0 0 0 
4 ได้รับความรู้ประสบการณ์หลากหลายตามความสนใจ 189 11 0 0 0 
5 เป็นโครงการทีส่่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณลักษณะพงึประสงค์ของผูเ้รียน 185 15 0 0 0 
6 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 200 0 0 0 0 
7 เป็นโครงการสง่เสรมิให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น 197 1 2 0 0 
8 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม 175 20 5 0 0 
9 เป็นโครงการสง่เสรมิให้นักเรียนที่มสีมาธิในการเรียนและท ากิจกรรม 195 3 2 0 0 
10 ท่านเห็นสมควรให้จัดโครงการนี้ต่อไป 199 1 0 0 0 

ค่าเฉลี่ย 4.96 
ร้อยละ 99.12 

 

สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.96 คิดเป็นร้อยละ  99.12 อยู่ในระดับคุณภาพ มาก
ที่สุด 
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ตารางสรปุการใช้เงินตาม กิจกรรมโครงการโรงเรยีนวิถีพทุธ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ช่ือโครงการ/งาน ช่ือกิจกรรม/งาน เงินงบประมาณได้รบั เงินงบประมาณท่ีใช้จริง 

เงิน
อดุหนุน
ทัว่ไป 

เงิน
กิจกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรพัยากร 

งบอ่ืน 
ๆ 

เงิน
อดุหนุน
ทัว่ไป 

เงินกิจกรรม
พฒันา
ผู้เรียน 

เงินระดม
ทรพัยาก

ร 

งบอ่ืน ๆ รวม 

โครงการโรงเรียน   
วิถีพุทธ 

 กิจกรรมสวดมนต์ทุก
วันศุกร์ 

1,500 - - - - - - - - 

 กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม  

500 - - - - - - - - 

 กิจกรรมพานักเรียน
ท าบุญตักบาตรทุกวัน

พระ 

- - - - - - - - - 

 กิจกรรมพระภิกษุ
เทศนาธรรม 

1,000 - - - - - - - - 

 กิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดู 

1,000 - - - - - - - - 

 กิจกรรมสอบธรรม
ศึกษา 

- - - 5,700 - - - 5,700 - 

รวม 4,000 - - - - - - - - 
คงเหลือ 4,000 - - 5,700 - - - 5,700 4,000 


