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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน นโยบายของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
นโยบายโรงเรียนและความต้องการจาเป็นของโรงเรียน 2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมเพีย งพอของโครงการใน 10 กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทางาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชน 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือ
ของคณะทางานและผู้เกี่ยวข้องปฏิทินการปฏิบัติ งานบทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศ
ติดตามและสิ่งที่ ต้องการแก้ไขในการดาเนินงาน 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 4.1 เพื่อ
ประเมินผลกระทบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สันติ 4.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถี
พุท ธ ของนั กเรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นใหม่สั นติ 4.3 เพื่ อประเมิ นความยั่ง ยืน โครงการส่ ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ 4.4 เพื่อประเมินการถ่ายทอด
ส่งต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ
5. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปี
การศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 4 ระดับ และ 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน
พบว่า
1. ผลการประเมิน ด้ านบริ บ ทของโครงการโดยภาพรวม พบว่ า ระดับความคิดเห็ นความ
สอดคล้องเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.23) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว พบว่า ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริม
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นกั บ นโยบายของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน ความ

สอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งรายเขต 3 ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุ ณธรรมของผู้เรียนกับนโยบายของ
โรงเรียน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5,σ= 0) ส่วนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.24, σ= 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ
2 ผลการประเมินด้านปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของโครงการ พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.87,σ= 0.19)
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการ
ดาเนินกิจกรรม สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมได้ตามจานวนที่ต้องการคณะกรรมการกิจกรรมมี
ความพร้อมทุกด้าน สถานที่ดาเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสมวิทยากรมีความรู้และความสามารถ
เหมาะสม ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเพื่ออานวยต่อการดาเนินกิจกรรม ผู้บริหารโรงเรียนและผู้นา
ชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้นากิจกรรม การสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5.0,σ= 0.0)
ส่วนงบประมาณดาเนินกิจกรรมในชุมชนเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.53,σ= 0.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียน
วิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ แยกตามกิจกรรมได้ ดังนี้
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามกิจกรรมโรงเรียนน่าดู ห้องเรียนน่าอยู่ ค่าเฉลี่ย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.15) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การ
สรุ ป รายงานผลการปฏิบั ติงานในรอบปี มี ระดั บของการปฏิบัติ มากที่สุ ด (μ= 5.,σ= 0.0) ส่ ว น การ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กาลังใจในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ ย ต่าสุ ด (μ= 4.65,σ= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ
ผลการประเมิน กระบวนการดาเนินงาน ตามกิจกรรมวันอาสาฬหบูช าและวันเข้าพรรษา
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.92,σ= 0.17) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว
พบว่า การประชุมวางแผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และ การสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปี มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนความร่วมมือของ
คณะทางานตามกิจกรรม ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม การนาผลประเมินมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของการร่วมมือกิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ ค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.88,σ= 0.13) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0)
ส่วนการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทางานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.71, σ= 0.47) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรม คนดี ศรี บ.ม. ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ปฏิบัติมากที่สุ ด (μ= 4.85,σ= 0.06) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การกาหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะทางานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94, σ=
0.24) ส่วนความร่วมมือของคณะทางานตามกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่าสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรมคุณครูน่าเรียน ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.18) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การประชุมวาง
แผนการดาเนินงาน การกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะทางานชัดเจน ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กิจกรรม การสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี การนาผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มี
ค่าเฉลี่ ย ของระดั บ ของการปฏิบั ติมากที่สุ ด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่ ว นความร่วมมือของคณะทางานตาม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรมสอบธรรมะศึกษาประจาปี ค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า
การประชุมวางแผนการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วน
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ความร่วมมือของคณะทางานตามกิจกรรม ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกิจกรรม ผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กาลังใจในการทางาน การนาผลประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม นาปัญญาโรงเรียนวิถีพุทธ
สาหรับนักเรียนและครู ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.84, σ= 0.06) และเมื่อ
พิ จ ารณาแยกเป็ น รายข้ อ แล้ ว พบว่ า การประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งาน การประชุ ม วางแผนการ
ดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไป

ตามกาหนดของระยะเวลา และการนาผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.76,σ=
0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า รักดีมีออม ค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.81,σ= 0.07) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า
การประชุมวางแผนการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกาหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรมครูพระมาโรงเรียน ค่าเฉลี่ยโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับ ปฏิบัติมากที่สุ ด (μ= 4.86,σ= 0.09) และเมื่อปฏิบัติแยกเป็นรายข้อแล้ ว พบว่า การ
ประชุ มวางแผนการดาเนิ น งาน การปฏิ บัติงานเป็ นไปตามขั้ นตอน ความร่ ว มมือ ของคณะท างานตาม
กิจกรรม และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้กาลังใจในการทางาน มีระดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติ
มากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการนาผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ=
4.59,σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานของกิจกรรมธรรมะ 5 นาที ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ความร่วมมือ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.00,σ= 0.00) ส่วนการนาผล
ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
เกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ
4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต
ของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผ ลความยั่งยืนการถ่ายทอดส่ งต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.41,σ= 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว พบว่า
ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ (S = Sustainability Evaluation) และด้าน
การถ่ า ยทอดส่ ง ต่ อ (T= Transportability Evaluation) มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (μ= 4.62,σ= 0.04 , μ=
4.58,σ= 0.22, μ= 4.52,σ= 0.02) ตามลาดับ ส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness
Evaluation) มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (μ= 4.36,σ= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า
ผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ น ทุ ก ข้อ เมื่ อพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นการประเมิ น ผลกระทบ (Impact
Evaluation) พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (μ= 4.62,σ= 0.04) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation)พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ= 4.36,σ= 0.09) ความยั่งยืนใน
โครงการ (S=Sustainability Evaluation)พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.52,σ= 0.02)

และการถ่ายทอดส่งต่อ (T=Transportability Evaluation)พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=
4.52,σ= 0.02)
5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ แยกได้ดังนี้
ผลการประเมิ น ความพึง พอใจของครูผู้ ส อนที่มี ต่ อ การด าเนิน โครงการส่ งเสริ ม คุณ ธรรม
จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 4.71,σ= 0.10) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามแผนที่วางไว้ มีระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.94,σ= 0.24)
ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มี ค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 4,σ=
0.35)
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติที่มีต่อการดาเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 3.59,σ= 0.02) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
แล้ว พบว่า การประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้
เข้าใจมีระดับของความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 3.75,σ= 0.44) ส่วนการศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (μ= 3.43,σ= 0.5)

