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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  
นโยบายโรงเรียนและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 2. เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมเพียงพอของโครงการใน 10 กิจกรรมย่อยเกี่ยวกับวิทยากร  งบประมาณ  ระยะเวลา  
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ความรู้ความสามารถของคณะท างาน  การสนับสนุนของฝ่ายบริหารผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชน 3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือ
ของคณะท างานและผู้เกี่ยวข้องปฏิทินการปฏิบัติ  งานบทบาทหน้าที่  ขั้นตอน  จุดเด่น  จุดด้อย  การนิเทศ
ติดตามและสิ่งที่ต้องการแก้ไขในการด าเนินงาน 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับ 4.1 เพ่ือ
ประเมินผลกระทบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่สันติ   4.2 เพ่ือประเมินประสิทธิผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถี
พุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ    4.3 เพ่ือประเมินความยั่งยืน โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ    4.4 เพ่ือประเมินการถ่ายทอด
ส่งต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   
5. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   ระยะเวลาในการประเมินโครงการ  ปี
การศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 4 ระดับ และ 5 ระดับ  โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมิน 
พบว่า  
 1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการโดยภาพรวม  พบว่า   ระดับความคิดเห็นความ
สอดคล้องเหมาะสมด้านบริบทของการประเมินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.23) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้ว  พบว่า  ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ



สอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับนโยบายของ
โรงเรียน ความสอดคล้องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5,σ= 0)  ส่วนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนมีความสอดคล้องกับสภาพชุมชน   

มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.24,  σ= 0.44)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ 
 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโครงการ  พบว่า  ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ตามหลักการ

โรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.87,σ= 0.19)  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า  บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินกิจกรรม สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจกรรมได้ตามจ านวนที่ต้องการคณะกรรมการกิจกรรมมี
ความพร้อมทุกด้าน  สถานที่ด าเนินกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสมวิทยากรมีความรู้และความสามารถ
เหมาะสม ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเพ่ืออ านวยต่อการด าเนินกิจกรรม ผู้บริหารโรงเรียนและผู้น า

ชุมชนให้การสนับสนุนและเป็นผู้น ากิจกรรม การสนับสนุนของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 5.0,σ= 0.0)  

ส่วนงบประมาณด าเนินกิจกรรมในชุมชนเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.53,σ= 0.51) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักการโรงเรียน
วิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   แยกตามกิจกรรมได ้ดังนี้  
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกิจกรรมโรงเรียนน่าดู   ห้องเรียนน่าอยู่  ค่าเฉลี่ย

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.82,σ= 0.15) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า การ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี มีระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.,σ= 0.0) ส่วน การ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้ก าลังใจในการท างาน มี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.65,σ= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงาน ตามกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  

ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.92,σ= 0.17) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า การประชุมวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน  และ การสรุปรายงานผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปี  มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากท่ีสุด  (μ= 5.0,σ= 0.0)  ส่วนความร่วมมือของ
คณะท างานตามกิจกรรม ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม  การน าผลประเมินมาปรับปรุงการ



ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของการร่วมมือกิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ ค่าเฉลี่ยโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.88,σ= 0.13) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากท่ีสุด (μ= 5.0,σ= 0.0) 

ส่วนการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท างานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.71,  σ= 0.47) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรม คนดี  ศรี บ.ม.   ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่

ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.85,σ= 0.06) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การก าหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะท างานชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 4.94,    σ= 

0.24) ส่วนความร่วมมือของคณะท างานตามกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติต่ าสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมคุณครูน่าเรียน  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่

ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.18)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน การก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท างานชัดเจน ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กิจกรรม  การสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี การน าผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มี

ค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วนความร่วมมือของคณะท างานตาม

กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า ผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมสอบธรรมะศึกษาประจ าปี  ค่าเฉลี่ยโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  

การประชุมวางแผนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 5.0,σ= 0.0) ส่วน
การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้ันตอน ความร่วมมือของคณะท างานตามกิจกรรม  ความร่วมมือของผู้ที่เก่ียวข้อง
ของกิจกรรม ผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้ก าลังใจในการท างาน การน าผลประเมินมาปรับปรุง

การปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.82,σ= 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมค่ายคุณธรรม  น าปัญญาโรงเรียนวิถีพุทธ

ส าหรับนักเรียนและครู  ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.84, σ= 0.06) และเมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  การประชุมวางแผนการด าเนินงาน การประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับของการปฏิบัติมากที่สุด  (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการปฏิบัติงานเป็นไป



ตามก าหนดของระยะเวลา และการน าผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.76,σ= 
0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า รักดีมีออม  ค่าเฉลี่ยโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.81,σ= 0.07) และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  

การประชุมวางแผนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามก าหนดของระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมครูพระมาโรงเรียน  ค่าเฉลี่ยโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.09) และเมื่อปฏิบัติแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า การ
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ความร่วมมือของคณะท างานตาม
กิจกรรม และผู้บริหารให้การนิเทศติดตามดูแลและให้ก าลังใจในการท างาน  มีระดับค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติ

มากที่สุด (μ= 4.94,σ= 0.24) ส่วนการน าผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 

4.59,σ= 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 
  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานของกิจกรรมธรรมะ 5 นาที ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปฏิบัติมากที่สุด (μ= 4.86,σ= 0.12)  และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า  ความร่วมมือ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมากที่สุด (μ= 5.00,σ= 0.00) ส่วนการน าผล

ประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4.71,σ= 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตาม
เกณฑ์ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ 

 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมตามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต
ของโครงการที่เกี่ยวกับผลกระทบ ประสิทธิผลความยั่งยืนการถ่ายทอดส่งต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ= 4.41,σ= 0.10)  เมื่อพิจารณาเป็นด้านแล้ว  พบว่า  
ด้านผลกระทบ  (Impact Evaluation) ความยั่งยืนโครงการ  (S = Sustainability Evaluation)  และด้าน

การถ่ายทอดส่งต่อ (T= Transportability Evaluation) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.62 ,σ= 0.04 , μ= 

4.58,σ= 0.22,  μ= 4.52,σ= 0.02)   ตามล าดับ  ส่วนผลการประเมินด้านประสิทธิผล  (Effectiveness 

Evaluation)    มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (μ= 4.36,σ= 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ 3.51 พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านการประเมินผลกระทบ ( Impact 

Evaluation) พบว่า  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ= 4.62,σ= 0.04) การประเมินประสิทธิผล 

(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  
  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 4.71,σ= 0.10)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อแล้ว  พบว่า การปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามแผนที่วางไว้ มีระดับความพึงพอใจมากค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 4.94,σ= 0.24)  

ส่วนการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 4,σ= 
0.35)   
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติที่มีต่อการด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการโรงเรียนวิถีพุทธ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สันติ   

ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (μ= 3.59,σ= 0.02)  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อ
แล้ว  พบว่า  การประชุมชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและบุคลากรภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องให้

เข้าใจมีระดับของความพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ= 3.75,σ= 0.44)  ส่วนการศึกษาสภาพปัญหา

และความต้องการของโครงการพัฒนาคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (μ= 3.43,σ= 0.5)  


