
การประเมินโครงการคุณธรรมนําใจใช้

ชีวติพอเพยีง 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

บทนํา 
 สภา พสั งค มไ ทย ในปั จจุบัน มีค วา ม

เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั�งดา้นเทคโนโลยีการ

สื�อสาร  การแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจน

การแข่งขนัทางดา้นการศึกษาเศรษฐกิจ ทาํให้คน

ประสบปัญหาต่างๆนานา เช่น ปัญหาการเรียน  

การไม่มีงานทาํ  การปรับตัว  ซึ� งนับวนัจะทวี

ความรุนแรงมากขึ�น ส่งผลให้ผูเ้รียนตอ้งพยายาม

ปรับตวัเพื�อดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งราบรื�น

และมีความสุข ถา้บุคคลใดไม่สามารถปรับตวัได้

ก็ท ําให้เกิดความคับข้องใจ ขัดแย้งในใจ วิตก

กงัวลซึ� งหากปล่อยไวเ้ป็นเวลานานก็จะก่อให้เกิด

ปัญหาที� รุนแรงได้  เ ช่น  ปัญหาโรคจิต โรค

ประสาท โรคเครียด ปัญหาอาชญากรรมและ

ผลกัดนัให้ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์

เช่นติดสารเสพติด  ทะเลาะวิวาท ลักขโมย  มี

เพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร เบี�ยงเบนทางเพศ ฆ่า

ตวัตาย เป็นตน้ 

(ธีระพร สุวรรณโน, 2555 : 96 – 97) 

ปัจจุบนัประเทศไทยประสบกับปัญหา

การอบรมศีลธรรมให้กับเด็กและเยาวชนซึ� งมี

สาเหตุมาจากพ่อแม่ผู ้ปกครองไม่มีการอบรม

ศีลธรรมใหแ้ก่เด็ก  เด็กออกจากบา้นแลว้ไปไม่ถึง

โรง เ รียน ไม่ มีการพา เด็กไปวัด   ไม่ นิมนต์

พระสงฆ์มาสอนในโรง เ รียน บ้าน ว ัดและ

โ ร ง เ รี ย น แ ย ก กัน ทํา ห น้ า ที�   เ มื� อ ทั� ง พ่ อ แ ม่

ผู ้ปกครองพาเด็กไปวดัพระสงฆ์ไม่ทําหน้าที�

อบรมศีลธรรมแก่เด็ก หรือเมื�อโรงเรียนนิมนต์

พระสงฆ์ไปสอนที�โรงเ รียนก็ มีพระสงฆ์ไม่

เพียงพอโรงเรียนคุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงจึง

เกิดขึ�น (พระเทพโสภณ(ประยรู ธมมฺจิตฺโต), 2555 

:25 – 27) 

1. วตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

การประเมินโครงการคุณธรรมนาํใจใช้

ชีวติพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั 

มีวตัถุประสงค ์ดงันี�  

1. เพื�อประเมินบริบทของโครงการ

เกี�ยวกบัความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์อง 

โครงการกับนโยบายของสังกัดเทศบาลนคร

ขอนแก่นนโยบายโรงเรียน  และความจาํเป็นของ

โรงเรียน 

2. เ พื� อ ป ร ะ เ มิ น ปั จ จัย นํ า เ ข้ า ข อ ง

โครงการเกี�ยวกับความเหมาะสม/เพียงพอของ

กิจกรรมย่อย  4  กิจกรรม เกี�ยวกบับุคลากร  

วิทย าก ร  ง บป ระ มา ณ  กา รบ ริหารจัดกา ร  

ร ะ ย ะ เ ว ล า   ส ถ า น ที� ว ัส ดุ อุ ป ก ร ณ์   ค ว า ม รู้

ความสามารถของคณะทาํงาน  การสนบัสนุนของ

ฝ่ายบริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง และบุคลากรใน

ชุมชน 

3. เพื� อป ระ เ มิ นป ระ สิ ท ธิ ภา พ ข อง

กระบวนการดาํเนินงานตามโครงการเกี�ยวกบัความ

ร่วมมือของคณะทาํงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง  ปฏิทินการ

ปฏิบติังาน  บทบาทหน้าที�  ขั�นตอน  จุดเด่น  จุด

ดอ้ย  การนิเทศติดตามผลและสิ�งที�ตอ้งแก้ไขใน

การดาํเนินงาน 

4. เพื�อประเมินผลผลิตของโครงการ

เกี�ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมที�เกิดกับ

ผูเ้รียนจากการพฒันาตามหลกัภาวนา 4   

5. เพื�อประเมินผลกระทบของโครงการ 

 



โรงเรียนคุณธรรมนําใจใช้ชีวิตพอเพียงต่อบ้าน 

วดั โรงเรียนซึ� งได้แก่ประโยชน์และผลดีของการ

ดาํเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมนาํใจใช้

ชีวติพอเพียงที�มีต่อบา้น  วดั  โรงเรียน 

 

2. ขอบเขตของการประเมิน 
1. ขอบเขตของการประเมินโครงการ  

ไดแ้ก่ โครงการโรงเรียนคุณธรรมนาํใจใชชี้วติ 

พอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยซึ� ง

ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย   4  กิจกรรมดงันี�  

1.1 กิจกรรมเสริมเนื�อหาสาระตาม 

หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

1.1.1 พิธีแสดงตนเป็นพุทธ

มามกะ 

1.1.2 ประกวดมารยาทชาว

พุทธ 

1.1.3 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร  

(ตามสาระการเรียนรู้

พระพุทธศาสนา) 

1.1.4 กิจกรรมการบริหารจิต

เจริญปัญญา 

1.1.5 เรียนธรรมศึกษา สอบ

ธรรมศึกษา (นกัธรรมตรี 

–นกัธรรมโท)โดยมี 

พระสงฆม์าเป็นพระ

วทิยากร 

1.1.6 บรรพชาสามเณรฤดูร้อน 

1.1.7 กิจกรรมบูรณาการการ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.2 กิจกรรมประจาํวนั  ประจาํ 

สัปดาห์  ไดแ้ก่ 

1.2.1 กิจกรรมหนา้เสาธงเช่น 

- กิจกรรมที�กระทาํเพื�อ

รําลึกถึงชาติ  ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์

(ก่อนเคารพ 

 ธงชาติ) 

- กิจกรรมไหวพ้ระ  

สวดมนต ์ แผเ่มตตา    

สมาทานศีล   และ

สงบนิ�ง  

(ทาํสมาธิ) 

- กิจกรรมพุทธศาสน

สุภาษิตวนัละบท 

- กิจกรรมนอ้งไหวพ้ี� 

(ในแถวหนา้เสาธง) 

- กิจกรรมเดินแถวเขา้

หอ้งเรียนอยา่งมีสติ 

เช่น เดินพร้อมท่อง

คติธรรม   

เขา้หอ้งเรียน 

1.2.2 กิจกรรมทาํความดี

ระหวา่งวนั เช่น 

- กิจกรรมเดินอยา่งมี

สติเขา้โรงอาหาร 

- กิจกรรมกล่าวคาํ

พิจารณาอาหารก่อน

รับประทานอาหาร 

- กิจกรรมรับประทาน

อาหารอยา่งมีสติ  

เช่น  มีกติกาวา่ ไม่ดงั 

ไม่หก   

ไม่เหลือ 



- กิจกรรมขอบคุณหลงั

รับประทานอาหาร 

- กิจกรรมนั�งสมาธิ 1 

นาที  ก่อนเรียน (อาจ

ใหน้กัเรียนทาํพร้อม

กนัหนา้ 

หอ้งเรียน) 

1.2.3 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 

- กิจกรรมไหวพ้ระ

สวดมนต ์

- กิจกรรมรําลึก

พระคุณของผูมี้

พระคุณ 

- กิจกรรมท่อง

อาขยาน/สูตรคูณ 

สร้างสมาธิ 

1.2.4 กิจกรรมประจาํสัปดาห์ 

- กิจกรรมสวดมนต์

สรภญัญะประจาํ

สัปดาห์ 

- กิจกรรมทาํบุญตกั

บาตรประจาํสัปดาห์ 

- อบรมคุณธรรม

จริยธรรมวนัสุด

สัปดาห์ 

1.3 กิจกรรมเนื�องในโอกาสวนั 

สาํคญัทางศาสนาดาํเนินการจดักิจกรรมดงันี�  

1.3.1 กิจกรรมวนัวสิาขบูชา วนั

อาสาฬหบูชา วนัมาฆบูชา 

วนัเขา้พรรษา 

สถานศึกษา  ผูป้กครอง  

ชุมชน วดั  ร่วมจดั

กิจกรรมดงันี�  

- ทาํบุญตกับาตร             

- ฟังพระเทศน์       

- เวยีนเทียนที�วดัหรือ

สถานศึกษา 

- ทาํสมาธิ 

- บาํเพญ็ประโยชน์ 

1.3.2 หล่อเทียนพรรษา  โดย

ร่วมกบัชุมชนในการหล่อ

เทียนและแห่เทียนพรรษา   

1.3.3 สถานศึกษาจดับรรยากาศ

วนัสาํคญัทางศาสนาโดย

ประดบัธงทิวสีเหลือง 

เชิญธงธรรมจกัรธง 

ฉพัพรรณรังสีและเปิด 

เพลงธรรมะทางวทิยขุอง 

สถานศึกษา(เสียงตาม 

สาย) 

1.4 กิจกรรมพิเศษ 

1.4.1 กิจกรรมวนัสาํคญัของ

ชาติศาสนา 

พระมหากษตัริย ์  (วนัขึ�น

ปีใหม่ วนัสงกรานต ์  วนั

พอ่  วนัแม่ ฯลฯ) 

1.4.2 กิจกรรมส่งเสริมเด็กดี                  

1.4.3 กิจกรรมต้นไม้พูดได้ / 

ป้ายคติธรรม 

1.4.4 กิจกรรมนิทรรศการทาง

ศาสนา 



1.4.5 บรรพชาสามเณรเฉลิม

พระเกียรติ 

1.4.6 เขา้ค่ายธรรมะ 

1.4.7 กิจกรรมปฏิสัมพนัธ์  เช่น  

ครูทักทายนักเรียนด้วย

วาจาอ่อนหวาน  และ 

สั ม ผ ัส ที� ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย

เมตตา 

1.4.8 กิจกรรมไขปัญหาธรรม 

1.4.9 กิจกรรมบนัทึกความดี 

1.4.10 กิจกรรมอธิษฐานจิต

ก่อนเรียน 

1.4.11 กิจกรรมอบรมธรรมะ 5 

นาที (อาจจดัสัปดาห์ละ 

1 ครั� ง) 

1.4.12 กิจกรรมกาํหนดทกัษะ

และความรู้ทาง

พระพุทธศาสนา 

1.4.13 กิจกรรมถือศีล  นอนวดั  

ปฏิบติัธรรมในช่วง

เขา้พรรษา 

1.4.14 กิจกรรมสร้างสรรค์

สังคม  เช่น  ทาํความ

สะอาดหอ้งนํ�า 

1.4.15 กิจกรรมตน้ไมอ้ธิษฐาน 

1.4.16 กิจกรรมทาํบญัชีรับจ่าย 

1.4.17 กิจกรรมปลูกผักสวน

ครัว 

1.4.18 เ ข้ า ค่ า ย ทั ก ษ ะ

กระ บ วนก า รคิ ดด้วย

ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประชากร  ไดแ้ก่ 

2.1 ผูบ้ริหาร 

2.2 ครูที� รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม

และพระวทิยากร 

2.3 ครูประจาํชั�นป.1 –  ป.6 

2.4 ผูป้กครองนกัเรียนและบุคคลใน

ชุมชน 

2.5 คณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ตวัแปรที�ศึกษาไดแ้ก่สภาพการ 

ดาํเนินงานของโครงการคุณธรรมนาํใจใช้

ชีวติพอเพียง  5  ดา้น  ดงันี�  

3.1 บริบทของโครงการ 

3.2 ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

3.3 กระบวนการดํา เนินการของ

โครงการ 

3.4 ผลสัมฤทธิ� ของโครงการ   

3.5 ผลกระทบของโครงการ 

4. ระยะเวลาการประเมิน ไดแ้ก่  ปี 

การศึกษา2562 – 2563 

 

3. นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. โรงเรียนในโครงการคุณธรรมนําใจ 

ใช้ชีวติพอเพยีงหมายถึง   โรงเรียนระบบปกติ 

ทั�วไป ที�นําหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้

หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพฒันา

ผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการ

พฒันาตามหลกัไตรสิกขาร่วมกบัหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างบูรณาการ  ผู ้เ รียนได้เรียนรู้ได้

พัฒ น า ก า ร กิ น  อ ยู่  ดู  ฟั ง  ใ ห้ เ ป็ น โ ด ย ผ่ า น

กระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญาและมี

วฒันธรรมเมตตา เป็นฐานการดาํเนินชีวติ  



2. โครงการคุณธรรมนําใจใช้ 

ชีวติพอเพียงหมายถึง  การดาํเนินการจดักิจกรรม

ที�นําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้หรือ

ประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพฒันาผูเ้รียน

โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพฒันา

ตามหลกัไตรสิกขาร่วมกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างบูรณาการ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไดพ้ฒันาการกิน

อยู่  ดู  ฟัง ให้ เป็น โดยผ่านกระบวนการทาง

วฒันธรรมแสวงปัญญาและมีวฒันธรรมเมตตา

เป็นฐานการดํา เนินชีวิตเพื�ออบรมคุณธรรม

จริยธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาให้กบันกัเรียน  

มีกระบวนการดาํเนินการ  4  กิจกรรม  ดงันี�    

2.1 กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั�น 

เรียนหมายถึง  การดาํเนินการอบรมคุณธรรม 

จ ริย ธ รรม ใ ห้นัก เ รี ย นโ ดย จัด กิ จ ก รร ม ตา ม

หลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในห้องเรียน  

ได้แก่การเรียนในกลุ่มสาระต่างๆและการเรียน

ธรรมศึกษา  

2.2 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 ห ม า ย ถึ ง   กิ จ ก ร ร ม ที� จั ด ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น

นอกเหนือจากการเ รียนในชั� นเ รียน  ได้แ ก่ 

กิจกรรมหนา้เสาธงและกิจกรรมประจาํสัปดาห์ 

2.3 กจิกรรมวนัสําคัญทางศาสนา 

หมายถึง  กิจกรรมที�จดัให้นกัเรียนและครูไดร่้วม

พิธีทางศาสนา  บาํเพญ็กุศลเนื�องในวนัสําคญัทาง

ศาสนาและจดันิทรรศการวนัสาํคญัทางศาสนา 

2.4 กจิกรรมพเิศษ  หมายถึง  อบรม 

คุณธรรมจริยธรรมใหน้กัเรียนโดยจดักิจกรรม 

พิเศษที�นอกเหนือจาก 3 กิจกรรมแรก   ได้แก่  

กิจกรรมวนัสําคญัที�ไม่ใช่วนัสําคัญทางศาสนา

กิจกรรมส่งเสริมเด็กดีกิจกรรมตน้ไมพู้ดได ้/ป้าย

คติธรรม  กิจกรรมจดันิทรรศการทางศาสนา  ค่าย

คุณธรรม กิจกรรมไขปัญหาธรรมกิจกรรมบนัทึก

ความดีและบรรพชาสามเณรและศีลจาริณีเฉลิม

พระเกียรติ 

3. บริบทของโครงการ  หมายถึง ความ 

สอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบั 

นโยบายของสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นนโยบาย

โรงเรียน ความจาํเป็นของโรงเรียน และหลกัสูตร 

การจดัการเรียนการสอน 

4. ปัจจัยนําเข้าหมายถึง  สิ�งที�เป็น 

เงื�อนไขหลกัและส่งผลอยา่งชดัเจนต่อการพฒันา 

นกัเรียนและการดาํเนินงานตามโครงการคุณธรรม

นาํใจใชชี้วติพอเพียง  ไดแ้ก่  บุคลากรที�มี 

คุณลกัษณะที�ดีในวิถีพุทธ มีการบริหารจดัการ มี

หลกัสูตร มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มที� 

ส่งเสริมการพฒันาตามหลักไตรสิกขา  วิทยากร 

งบประมาณ ระยะเวลา สถานที�  วสัดุอุปกรณ์ 

ควา ม รู้ค วา ม ส า ม า รถ ข อง ค ณ ะ ทํา ง า น  ก า ร

สนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน  ผูป้กครอง

และบุคลากรในชุมชน 

5. กระบวนการดําเนินงาน  หมายถึง   

การดาํเนินงานให้เป็นไปตามขั�นตอน 4กิจกรรม  

ที�วางไวใ้นโครงการวธีิที�ครู อาจารย ์วทิยากร 

ดาํเนินการอบรมสั�งสอน จดักิจกรรมเพื�อให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ไดแ้ก่  การจดับรรยากาศ

และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื�อพฒันาผูเ้รียน

ใหเ้ป็นไปตามหลกัไตรสิกขาและบูรณาการในวถีิ

ชีวติ 

6. ผลผลติของโครงการหมายถึง ผล 

ที�เกิดกบัผูเ้รียนจากการดาํเนินงานโครงการ 

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงตามหลกัภาวนา 4 

คือ  เป็นผูมี้คุณลกัษณะ  กิน  อยู ่ ดู  ฟัง  เป็น   



มีองคป์ระกอบดา้นกาย  ศีล  สมาธิ  และปัญญา  

ผูเ้รียนดาํเนินชีวติอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข 

7. ผลกระทบของโครงการ หมายถึง ผล 

จากการพฒันาตามระบบไตรสิกขาและเศรษฐกิจ 

พอเพียงที�สถานศึกษาดาํเนินการทั�งระบบแลว้เกิด

ผลดีและผลต่อเนื�องเป็นที�พึงพอใจของผูเ้กี�ยวขอ้ง 

มาตรฐานดา้นผลกระทบที�ประสงคใ์หเ้กิดคือ บา้น 

(ผูป้กครอง ชุมชน) วดั โรงเรียน ไดรั้บประโยชน์ 

จากการพัฒนาคุณธรรมนําใจใช้ชีวิตพอเพียง

ก่อให้เกิดผลต่อเนื�องและส่งผลดีต่อสังคมในวง

กวา้งและเกิดความสมานฉันท์ร่วมมือกนัพฒันา

โรงเรียนและสังคมตามวถีิพุทธอยา่งต่อเนื�อง 

8. ความพงึพอใจ   หมายถึง  การเห็น 

ความสาํคญัและร่วมมือส่งเสริม  สนบัสนุนของ 

บุคลากรในโรงเรียน  ผูป้กครอง  ผูน้ ําในชุมชน  

และนกัเรียนที�มีต่อโครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติ 

พอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั 

9. กลัยาณมิตรความมีกลัยาณมิตร  คือ 

มีผูแ้นะนาํสั�งสอน  มีที�ปรึกษา  เพื�อนที�คบหา 

และบุคคลผูแ้วดล้อมที�ดี  ความรู้จกัเลือกเสวนา

บุ ค ค ล ห รื อ เ ข้ า ร่ ว ม ห มู่ กั บ ผู ้ มี ปั ญ ญ า มี

ความสามารถซึ� งจะช่วยแวดลอ้ม  สนบัสนุน  ชกั

จูง  ชี� ช่องทาง  เป็นแบบอยา่ง  ตลอดจนเป็นเครื�อง

อุดหนุนเกื� อกูลต่อกัน ให้ดํา เ นินไปด้วยดีใน

การศึกษาอบรม  การครองชีวิต  การประกอบ

กิจการ และธรรมปฏิบติัสิ�งแวดลอ้มทางสังคมที�ดี  

ขอ้นี� เป็นองคป์ระกอบภายนอก 

10. ไตรสิกขาคือ  ขอ้ที�จะตอ้งศึกษา ขอ้ 

ปฏิบติัที�เป็นหลกัสาํหรับศึกษา คือ  ฝึกหดั อบรม 

กาย  วาจา  จิตใจและปัญญาให้ยิ�งขึ�นไปจนบรรลุ

จุดหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน ประกอบดว้ย 

- อธิสีลสิกขา (สิกขา คือ ศีลอนัยิ�ง  

ข้อ ป ฏิ บั ติ สํ า ห รั บ ฝึ ก อ บ ร ม

ในทางความประพฤติ 

อยา่งสูง) 

- อธิจิตสิกขา (สิกขา คือ จิตอนัยิ�ง 

ขอ้ปฏิบติัสําหรับฝึกหดัอบรมจิต

เพื�อใหเ้กิด 

คุณธรรม  เช่น  สมาธิอยา่งสูง) 

- อ ธิ ปั ญ ญ า สิ ก ข า  ( สิ ก ข า  คื อ 

ปัญญาอันยิ�ง ข้อปฏิบัติสําหรับ

ฝึกหดัอบรมปัญญา 

เพื�อใหเ้กิดความรู้แจง้อยา่งสูง)

เรียกง่ายๆวา่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา 

11. ปัญญาวุฑฒิธรรม 4คือ  ธรรมเป็น 

เครื�องเจริญ  คุณธรรมที�ก่อใหเ้กิดความงอกงาม 

4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) สัปปุริสสังเสวะ (คบหาสัตบุรุษ  

เสวนาท่านผูรู้้ทรงคุณ) 

2) สัทธัมมัสสวนะ (ฟังสัทธรรม  

เอาใจใส่เล่าเรียนหาความรู้จริง) 

3) โยนิโสมนสิการ (ทาํในใจโดย

แยบคาย คิดหาเหตุผลโดยถูก

วธีิ) 

4) ธมัมานุธมัมปฏิบติั (ปฏิบติัธรรม

สมควรแก่ธรรม  ปฏิบติัธรรมให้

ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก  คื อ  ใ ห้

สอดคล้อง พอดีตา มข อบ เข ต

ความหมายและวตัถุประสงค์ที�

สัมพนัธ์กบัธรรมขอ้อื�นๆ นาํสิ�งที�

ได้เล่าเรียนและตริตรองแล้วไป

ใ ช้ ใ ห้ ถู ก ต้อ ง ต า ม ห ลัก แ ล ะ

ความหมายของสิ�งนั�นๆ ) 



12. ภาวนา 4 หมายถึง  การเจริญการทาํ 

ใหเ้ป็นใหมี้ขึ�นการฝึกอบรมการพฒันา  

(cultivation; training; development) มี 4 ประการ 

คือ 

1) กายภาวนา   หมายถึง  การเจริญ 

กาย, พฒันากาย, การฝึกอบรมกายใหรู้้จกัติดต่อ 

เกี�ยวขอ้งกบัสิ� งทั�งหลายภายนอกทางอินทรียท์ั�ง

ห้าด้วยดีและปฏิบติัต่อสิ� งเหล่านั�นในทางที�เป็น

คุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงามให้อกุศล

ธรรมเสื�อมสูญ,การพฒันาความสัมพนัธ์ก ั

สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ (physical development) 

2) สีลภาวนา หมายถึง  การเจริญศีล 

พฒันาความประพฤติการฝึกอบรมศีลใหต้ั�งอยู ่

ในระเบียบวินัย  ไม่ เ บียดเบียนหรือก่อความ

เดือดร้อนเสียหายอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดด้ว้ยดี เกื�อกูล

แก่กนั (moral development) 

3) จิตภาวนา หมายถึง  การเจริญจิต 

พฒันาจิตการฝึกอบรมจิตใจใหเ้ขม้แขง็มั�นคง 

เจริญงอกงามดว้ยคุณธรรมทั�งหลาย เช่น มีเมตตา

กรุณา ขยนัหมั�นเพียรอดทนมีสมาธิ และสดชื�น 

เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นตน้ (cultivation of 

the heart; emotional development) 

4) ปัญญาภาวนา หมายถึง  การเจริญ 

ปัญญาพฒันาปัญญาการฝึกอบรมปัญญา ใหรู้้ 

เข้าใจสิ� งทั� งหลายตามเป็นจริงรู้เท่าทนัเห็นโลก

และชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้เป็น

อิสระทาํตนให้บริสุทธิ� จากกิเลสและปลอดพ้น

จากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที� เ กิดขึ� นได้ด้วย

ปัญญา 

(cultivation of wisdom; intellectual 

development) 

13. ศีล 5หรือ เบญจศีล หมายถึง  ความ 

ประพฤติชอบทางกายและวาจาการรักษากาย 

วาจาให้เรียบร้อยการรักษาปกติตามระเบียบวินยั

ขอ้ปฏิบติัในการเวน้จากความชั�วการควบคุมตน 

ให้ตั� งอยู่ในความไม่เบียดเบียน (the Five 

Precepts; rules of morality) ไดแ้ก่ 

1) ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง  

 เ ว ้น จ า ก ก า ร ป ล ง ชี วิ ต เ ว ้น จ า ก ก า ร ฆ่ า ก า ร

ประทุษร้ายกนั(to abstain from killing) 

2) อทินฺนาทานา เวรมณี หมายถึง  

 เวน้จากการถือเอาของที�เขามิได้ให้เวน้จากการ

โกงละเมิดกรรมสิทธิ�  ทาํลายทรัพยสิ์น(to abstain 

from stealing) 

3) กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี 

 หมายถึง  เวน้จากการประพฤติผิดในกามเวน้จาก

การล่วงละเมิดสิ� งที�ผู ้อื�นรักใคร่หวงแหน (to 

abstain from sexual misconduct) 

4) มุสาวาทา เวรมณี หมายถึง  เวน้ 

จากการพดูเทจ็ โกหก หลอกลวง(to abstain from 

false speech) 

5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา  

เวรมณีหมายถึง  เวน้จากนํ� าเมา คือสุราและเมรัย

อนัเป็นที�ตั�งแห่งความประมาท เวน้จากสิ�งเสพติด

ใหโ้ทษ (to abstain from intoxicants causing  

heedlessness) 

14. พฤติกรรมการมีคุณธรรมและ 

จริยธรรม   หมายถึง   พฤติกรรมของนกัเรียนใน

ดา้น 

ความรับผิดชอบ  ความซื�อสัตย์  ความมีเหตุผล  

ความกตญั�ูกตเวที  ความมีวนิยั  ความเสียสละ 

ความสามัคคี  ความประหยดั  การพึ� งตนเอง  

ความขยนัหมั�นเพียรและความเมตตากรุณา 

1) ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ความ 



มุ่งมั�นตั�งใจปฏิบติัหนา้ที�ตามที�ไดรั้บมอบหมาย   

ด้วยความพยายาม  ความละเอียดรอบครอบ  

เพื�อให้บรรลุตามความมุ่งหมาย โดยรู้จกัหน้าที�ที�

ตนตอ้งกระทาํหรือปฏิบติัและยอมรับผลของการ

กระทาํนั�นทั�งทางด้านผลดีและผลเสียพร้อมทั�ง

ปรับปรุงวธีิปฏิบติัใหดี้ขึ�น 

2) ความซื�อสัตย ์ หมายถึง  การ 

ประพฤติอยา่งตรงไปตรงมาตรงต่อหนา้ที� ตรงต่อ 

ความเป็นจริง  ทั�งตนเองและผูอื้�น 

3) ความมีเหตุผล หมายถึง  

 ความสามารถในการคิดพิจารณาอยา่งรอบครอบ

ถึงสาเหตุและผลที�จะเกิดขึ�น ใช้ปัญญา ไตร่ตรอง 

โดยยดึจุดมุ่งหมาย หลกัการและขอ้มูลต่าง ๆ 

4) ความกตญั�ู  หมายถึง  ความรู้จกั 

บุญคุณของคน หรือหน่วยงาน หรือประเทศชาติ 

และพยายามหาโอกาสตอบแทนสนองพระคุณต่อ

ผูมี้พระคุณเหล่านั�น 

5) ความมีวนิยั  หมายถึง  การ 

ประพฤติปฏิบัติอย่างมีระเบียบของบุคคลซึ� ง

กระทาํสิ� งใดสิ� งหนึ� งตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ

สังคมเพื�อความสงบสุขในชีวิตของตนเองและ

ความเป็นระเบียบของสังคม 

6) ความเสียสละ หมายถึง  การรู้จกั 

ยอมละประโยชน์ส่วนตนเพื�อส่วนรวมการปันแก่ 

ค น ที� ค ว ร ใ ห้   กํา ลัง ก า ย  กํา ลัง ท รั พ ย์  แ ล ะ

กาํลงัสติปัญญาตามความสามารถ 

 

7) ความสามคัคี  หมายถึง 

 เป็นการรวมกาํลงัเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัเพื�อทาํงาน

อยา่งใดอยา่งหนึ�งใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม

และกําลังที�รวมกันนั� นเป็นกําลังกาย  กําลังความ

คิดเห็น กาํลงัความรู้  โดยใช้กาํลงัความสามารถ

เหล่านี� ร่วมกนัปฏิบติังานดว้ยความกลมเกลียวไม่

ทะเลาะววิาทเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที�ตั�ง 

8) ความประหยดั หมายถึง การรู้จกั 

ยบัย ั�ง ระมดัระวงัใชสิ้�งต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ 

ตามความเหมาะสม 

9) การพึ�งตนเอง  หมายถึง 

พฤติกรรมของบุคคลที�มุ่งกระทาํสิ� งต่าง ๆ ด้วย

ตนเองในลักษณ ะดัง นี� คือปฏิบัติ งานที� ต้อง

รับผิดชอบโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ตดัสินใจใน

สิ� งต่าง ๆ ได้อย่างมั�นใจ กล้าเผชิญปัญหา และ

ปฏิบติัตนในโอกาสและสถานที�ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

10) ความขยนัหมั�นเพียร  หมายถึง  

 ความมานะพยายามเอาใจใส่ต่องานดว้ยความ 

กระตือรือร้น  ไม่นิ�งเฉย  ให้เวลาล่วงไปโดยเปล่า

ประโยชน์ และมิไดย้อ่ทอ้ต่ออุปสรรคต่าง ๆ 

เพื�อให้งานสําเร็จตามความมุ่งหมายหรือความ

ตอ้งการ 

11) ความเมตตา  หมายถึง  การเป็น 

ผูรู้้จกัใหไ้ม่เบียดเบียนผูอื้�นและปรารถนาใหผู้อื้�นมี

ความสุข 

12) ความกรุณา  หมายถึง  ความ 

สงสารอยากใหผู้อื้�นพน้ทุกข ์

 

 

 

 

15. ผู้ปกครอง   หมายถึง   ผูป้กครอง 

นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั ประจาํปี 

การศึกษา 2562 

 

16. ผู้นําชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 



หมายถึง  ผูใ้หญ่บา้น   ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   สมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล   หวัหนา้หน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนที�อยูใ่นเขตบริการทาง

การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั 

สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 

17. นักเรียน  หมายถึง   นกัเรียน 

โรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั ประจาํปีการศึกษา 

2562 

 

4. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําให้ทราบความสอดคล้องของ

วตัถุประสงคข์องโครงการกบับริบท

ของโครงการ 

2. ทํา ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม

เพียงพอของโครงการ 

3. ไดท้ราบปัญหา จุดเด่น  จุดดอ้ยของ

การดําเนินงานตามโครงการ  เพื�อ

กาํหนดแนวทาง 

การดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�นต่อไป 

4. ทํา ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ� ข อ ง

โครงการ 

5. ทํา ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร ที� มี ต่ อ นั ก เ รี ย น   ค รู  

ผูป้กครอง  ชุมชน 

6. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบบริหารงานด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของนกัเรียน 

7. เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

โครงการอื�นๆ ที�มีลกัษณะเดียวกนั 

8. เ ป็ น แ น ว ท า ง สํ า ห ร ับ ผู บ้ ริห า ร

ส ถ า น ศ ึก ษ า อื �น  ๆ  ที �มี

สภาพแวดลอ้มใกลเ้คียงกนั 

นาํไปประยกุตใ์ช ้

 

เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการ

ประเมินโครงการคุณธรรมนําใจใช้ชีวติพอเพยีง

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีดังนี� 

1. รายละเอยีดโครงการคุณธรรมนําใจ

ใช้ชีวติพอเพยีง 

2. แนวคิดพื�นฐานและหลกัการเกี�ยวกบั

การประเมินผลโครงการ 

2.1 ลกัษณะของงานโครงการ 

2.2 ความหมายของการประเมิน 

2.3 ความหมายของโครงการและ

การประเมินโครงการ 

2.4 ความมุ่งหมาย  ความสาํคญัและ

ประโยชน์ของการประเมิน

โครงการ 

2.5 ประเภทของการประเมิน

โครงการ 

2.6 รูปแบบของการประเมิน

โครงการ 

3. แนวคิดและหลกัการเกี�ยวกบัการ

ดําเนินงานโครงการคุณธรรมนําใจ

ใช้ชีวติพอเพยีง 

3.1 ความสาํคญัและความเป็นมา

ของโครงการคุณธรรมนาํใจใช้

ชีวติพอเพียง 

3.2 ความหมายของโครงการ



คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียง 

3.3 รูปแบบของโครงการคุณธรรม

นาํใจใชชี้วติพอเพียง 

3.4 การบริหารจดัการโครงการ

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียง 

3.5 การพฒันาบุคลากรและ

คุณลกัษณะบุคลากรโครงการ

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติ 

พอเพียง   

3.6 การเกื�อกลูสัมพนัธ์โรงเรียนใน

โครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติ

พอเพียงกบัชุมชน 

3.7 การบริหารโครงการคุณธรรม

นาํใจใชชี้วติพอเพียง 

3.8 ปัจจยัการดาํเนินงานของ

โครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติ

พอเพียง 

3.9 กระบวนการเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมตาม

โครงการคุณธรรมนาํใจใช ้

ชีวติพอเพียง 

4. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 

วิธีดาํเนินการประเมินโครงการ 
การประเมินผลโครงการคุณธรรมนาํใจ

ใชชี้วติพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลบา้นโนนชยั 

ปีการศึกษา 2562ในครั� งนี�   ผูป้ระเมินไดก้าํหนด

วธีิการแนวทางการประเมินโดยนาํเสนอ

ตามลาํดบั  ดงันี�  

การศึกษาผลการประเมินโครงการ

คุณธรรมนาํใจใช้ชีวิตพอเพียงของโรงเรียน

เทศบาลบา้นโนนชยัในครั� งนี�   ผูป้ระเมินไดก้าํหนด

แนวทางการประเมินโดยใชก้ารประเมินรูปแบบ

ซิปป์ (CIPP MODEL) ของสตพัเฟิลบีม 

(Stufflebeam) โดยใชรู้ปแบบซิปป์ประยกุต ์

(CIPPI  Evaluation)  มีรายละเอียดในการนาํเสนอ

ดงันี�  

1. รูปแบบที�ใชใ้นการประเมินผล 

2. วธีิการประเมินผลโครงการ 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
1. วิธีการประเมินโครงการ 

1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  ไดแ้ก่ 

1.1  ผูบ้ริหาร จาํนวน 1 คน 

1.2 พระวทิยากร  จาํนวน 5 คน 

1.3 ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ 

 จาํนวน   1  คน 

1.4  ครูที�รับผิดชอบกิจกรรมยอ่ยใน 

โครงการ  จาํนวน   4  คน 

1.5  ครูประจาํชั�น จาํนวน 11คน 

1.6  ผูป้กครองนกัเรียน  จาํนวน  689 

คน 

   1.7 นกัเรียนโรงเรียนเทศบาลบา้น 

โนนชยั ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  689คน 

2. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวม 

ขอ้มูล  ประกอบดว้ย 

2.1 แบบสอบถามความสอดคลอ้ง 



ระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของ 

สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  นโยบายโรงเรียน   

ความตอ้งการและความจาํเป็นของโรงเรียน

หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน   

2.2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยั 

นาํเขา้ของโครงการเกี�ยวกบัความเหมาะสม/

เพียงพอของปัจจยันาํเขา้ในกิจกรรมยอ่ย 4  

กิจกรรม ในดา้นบุคลากร  งบประมาณ  สถานที�

วสัดุอุปกรณ์และการบริหารจดัการ   

2.3 แบบสอบถามเกี�ยวกบั 

ประสิทธิภาพของกระบวนการดาํเนินงานตาม

โครงการดา้นการจดัการเรียนรู้ดา้นบรรยากาศและ

ปฏิสัมพนัธ์ที�เป็นกลัยาณมิตรและกิจกรรม

พื�นฐานตามแนววถีิพุทธ 

2.4 แบบประเมินผลผลิตของ 

โครงการที�เกิดกบัผูเ้รียนจากการพฒันาตามหลกั

ภาวนา 4ในพฒันาการ 4 ดา้น  คือ  พฒันาการทาง

กาย  ดา้นพฒันาการทางสังคม  พฒันาการทางจิต

และพฒันาการดา้นปัญญา 

2.5 แบบสอบถามเกี�ยวกบัผลกระทบ 

ของโครงการต่อผูป้กครอง ชุมชน วดั และ 

โรงเรียน  ได้แก่  ประโยชน์และผลดีของการ

ดาํเนินการตามโครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติ 

พอเพียงที�มีต่อ บา้น วดัโรงเรียน 

3. การหาคุณภาพของเครื�องมือโดยการ 

ใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้ง ความ

ชดัเจนของการใช้ภาษาและรูปแบบของ

เครื�องมือนาํแบบสอบถามที�ผา่นการพิจารณา 

จากผูท้รงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง

โดยใชเ้ทคนิค IOC (Index  of  Item  Objection 

Congrurence) นาํมาปรับปรุงแกไ้ข จดัพิมพเ์ป็น

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และนาํแบบสอบถาม 

ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร 

4. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล   เก็บ 

รวบรวมขอ้มูล  ดงันี�  

4.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้

แบบสอบถามความสอดคลอ้งระหวา่ง

วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบายของสังกดั

เทศบาลนครขอนแก่น  นโยบายของโรงเรียน  

ความตอ้งการและความจาํเป็นของโรงเรียนและ

หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน นาํไปใหพ้ระ

วทิยากร ผูบ้ริหารครูผูรั้บผดิชอบโครงการ ครู

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมยอ่ยในโครงการ และครูประจาํ

ชั�น จาํนวน   

22 คน  ตอบแบบสอบถาม 

4.2  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้

แบบสอบถามเพื�อประเมินความเหมาะสมของ 

ปัจจยัเบื�องตน้ในการดาํเนินงานของโครงการ

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงของโรงเรียน

เทศบาลบา้นโนนชยันาํไปใหพ้ระวทิยากร  

ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ   ครูผูรั้บผดิชอบ

กิจกรรมยอ่ย 

ในโครงการและครูประจาํชั�น  จาํนวน  22คน  

ตอบแบบสอบถาม 

4.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้

แบบสอบถามเพื�อประเมินประสิทธิภาพกระบวน 

การดาํเนินงานของโครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วิต

พอเพียงนาํไปให้พระวิทยากร  ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บ 

ผดิชอบโครงการ   ครูผูรั้บผดิชอบกิจกรรมยอ่ยใน

โครงการ และครูประจาํชั�น  จาํนวน  22คนตอบ

แบบสอบถาม 

4.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้

แบบสอบถามเพื�อประเมินผลผลิตของโครงการ 



เกี�ยวกบัพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน

ที�เกิดจากการพฒันาตามหลกัภาวนา 4  ใน 

พฒันาการ  4 ดา้น คือ  พฒันาการทางกาย  ดา้น

พฒันาการดา้นสังคม  พฒันาการดา้นจิตใจและ

พฒันาการดา้นปัญญา นาํไปใหก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคือ 

พระวทิยากร  ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ    ครู

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมยอ่ยในโครงการ และครูประจาํ

ชั�น จาํนวน 22คน ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 

689  คน และนกัเรียนปีการศึกษา 2562  จาํนวน  

689  คนรวม  1,400คน  ตอบแบบสอบถาม 

4.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูลที�เป็น 

ผลกระทบของการดาํเนินงานตามโครงการ

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงที�มีต่อบา้น  วดั  

โรงเรียน  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

เพื�อบนัทึกรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ลุ่มผูใ้หข้อ้มูล

คือ พระวทิยากร ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ 

ครูผูรั้บผดิชอบกิจกรรมยอ่ยในโครงการ และครู

ประจาํชั�น จาํนวน 22 คน  ผูป้กครองนกัเรียน 

จาํนวน 689คนและนกัเรียนระดบัชั�น

ประถมศึกษาปีที� 1 ถึงชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ปี

การศึกษา 2562  จาํนวน  689  คนรวม  1,400  คน  

ตอบแบบสอบถาม 

การวเิคราะห์ขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

 

 

ผลการประเมินโครงการ 

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ 

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงของโรงเรียน 

เทศบาลบา้นโนนชยัตามความคิดเห็นของพระ

วทิยากร ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผิดชอบโครงการ  ครูผูรั้บ 

ผดิชอบกิจกรรมยอ่ยในโครงการ  และครูประจาํชั�น  

พบวา่ วตัถุประสงคข์องโครงการกบันโยบาย 

ของสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นนโยบายของ

โรงเรียน  หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน  

ความตอ้งการและความจาํเป็นของโรงเรียนมี

ความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการประเมินปัจจยันาํเขา้ดา้น 

ความเหมาะสมและพอเพียงเกี�ยวกบับุคลากร 

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และสถานที�และการ

บริหารจดัการตามความคิดเห็นของพระวทิยากร 

ผูบ้ริหาร ครูผูรั้บผดิชอบโครงการ  ครูผูรั้บผดิชอบ

กิจกรรมยอ่ยในโครงการ และครูประจาํชั�น พบวา่ 

2.1 ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงดา้นบุคลากร ใน

ภาพรวมพบวา่มีความเหมาะสม/พอเพียงอยูใ่น

ระดบัมากทุกรายการ ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก  

และเมื�อพิจารณาแยกเป็นรายการแลว้พบวา่

รายการที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ รายการที� 8ผูบ้ริหาร 

/ครู/นกัเรียนมีอุดมการณ์ที�จะพฒันาตนเองและ

ดาํเนินชีวติที�ดีงาม มีระดบัของความเหมาะสม /

พอเพียงสูงสุด (X  = 4.44)   

2.2 ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงดา้นวสัดุอุปกรณ์  

อาคารในภาพรวมมีความเหมาะสมพอ/เพียงอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาแยกเป็นรายการแลว้

พบวา่  

รายการที�มีความเหมาะสม/พอเพียงในระดบัมาก

สุด คือรายการที� 4 มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม หรือ

คาํขวญัคุณธรรมจริยธรรมรายการที�  5 จดั

ประดิษฐานพระพุทธรูปประจาํโรงเรียนและ

ประจาํหอ้งเรียนเหมาะสม  รายการที� 7 บริเวณ

โรงเรียนปราศจากสิ�งเสพติด  อบายมุข สิ�งมอม



เมาทุกชนิดรายการที�  8โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที�

เอื�อต่อการดาํเนินการโครงการคุณธรรมนาํใจใช้

ชีวติพอเพียงความเหมาะสมพอเพียงในระดบัมาก 

และมีระดบัของความเหมาะสมพอเพียงในระดบั

สูงสุด (X =3.81)  

2.3 ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงสถานที�ดา้น

งบประมาณในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง

อยูใ่นระดบัมากทุกรายการ เมื�อพิจารณาแยกยอ่ย

เป็นรายการแลว้พบวา่ รายการที�มีความเหมาะสม/

พอเพียงอยูใ่นระดบัมากที�สุด คือ งบประมาณการ

จดักิจกรรมเขา้ค่ายธรรมะ รองลงมา  คือ 

งบประมาณการจดักิจกรรมเนื�องในโอกาสวนั

สาํคญัทางศาสนา 

2.4 ปัจจยันาํเขา้ของโครงการ 

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงดา้นการบริหาร

จดัการในภาพรวมมีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่

ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาแยกยอ่ยเป็นรายการ

แลว้พบวา่  รายการที�มีความเหมาะสม/พอเพียงอยู่

ในระดบัมากที�สุด คือ มีการนิเทศ กาํกบั ติดตาม

การดาํเนินงานโรงเรียนคุณธรรมนาํใจใชชี้วติ

พอเพียงอยา่งต่อเนื�องและรองลงมา คือ  มีการ

ปลูกฝังศรัทธาสร้างเสริมปัญญาในระพุทธศาสนา

ใหเ้กิดขึ�นกบับุคลากรในโรงเรียนและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

และโรงเรียน 

มีวสิัยทศัน์หรือปรัชญา  พนัธกิจ  เป้าหมาย  

ธรรมนูญ หรือแผนกลยทุธ์ที�มีจุดเนน้ในการ

พฒันาคุณธรรมนกัเรียนตามแนวทางโครงการ

คุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 

กระบวนการดาํเนินงานตามโครงการคุณธรรมนาํใจ

ใชชี้วติพอเพียงตามความคิดเห็นบุคลากรภายใน

โรงเรียน ไดแ้ก่ พระวทิยากร ผูบ้ริหาร ครู

ผูรั้บผดิชอบโครงการครูผูรั้บผิดชอบกิจกรรมยอ่ยใน

โครงการและครูประจาํชั�น ในดา้นการจดัการ

เรียนรู้ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ที�เป็น

กลัยาณมิตรและดา้นกิจกรรมพื�นฐานตามแนววถีิ

พุทธ  พบวา่ 

3.1 กระบวนการดาํเนินงานดา้นการ 

จดัการเรียนรู้สรุปไดด้งันี�  

3.1.1 กระบวนการดาํเนินตาม 

โครงการดา้นการจดัการเรียนรู้ ในภาพรวมมี

ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปฏิบติัมากเมื�อ

พิจารณาในแต่ละรายการพบวา่รายการที�มีระดบั

การปฏิบติัสูงที�สุดคือนิมนตพ์ระสงฆห์รือเชิญ

วทิยากรมาสอนพุทธศาสนานกัเรียนสมํ�าเสมอ

รองลงมาคือโรงเรียนจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

รอบดา้นอยา่งสมดุล สมบูรณ์ทั�งกาย  ความ

ประพฤติ  จิตใจและปัญญา และส่งเสริม ยกยอ่ง 

เชิดชู ผูท้าํดี เป็นประจาํ  

3.1.2 จุดเด่น  จุดดอ้ย  และสิ�งที� 

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขของกระบวนการดาํเนินงาน 

ตามโครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงดา้น

การจดัการเรียนรู้  มีจุดเด่น  คือโรงเรียนนิมนต์

พระสงฆห์รือเชิญวทิยากรมาสอนพุทธศาสนา

นกัเรียนสมํ�าเสมอโรงเรียนจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนรอบดา้นอยา่งสมดุล สมบูรณ์ทั�งกาย  ความ

ประพฤติ  จิตใจและปัญญาและมีการส่งเสริม ยก

ยอ่ง  เชิดชูผูท้าํดีเป็นประจาํ จุดดอ้ยของโครงการ

พบวา่การจดัการเรียนรู้ที�ส่งเสริมการแสวงหา

ความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยั

หลกัธรรม และการใชสื้�อการเรียนรู้ที�ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียนอยูเ่สมอยงัไม่

เหมาะสมและไม่ต่อเนื�อง ซึ� งควรดาํเนินการ



ปรับปรุงแกไ้ขโดยการฝึกให้นกัเรียนแสวงหา

ความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยั

หลกัธรรม และผลิต จดัหา และใชสื้�อการเรียนรู้ที�

หลากหลายตลอดจนสื�อเทคโนโลยใีนการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นกัเรียน เพื�อให้

นกัเรียนสนใจการเรียนและไดเ้รียนอยา่งมี

ความสุขอยูเ่สมอ 

3.2 กระบวนการดาํเนินงานดา้น 

บรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ที�เป็นกลัยาณมิตร  

สรุปไดด้งันี�  

3.2.1 กระบวนการดาํเนินงาน 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ที�เป็นกลัยาณมิตร   

ในภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปฏิบติั

มากเมื�อพิจารณาแยกยอ่ยเป็นรายการแลว้พบวา่

รายการที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุดคือส่งเสริม

ใหค้รูและนกัเรียนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่

ผูอื้�น รองลงมาคือ โรงเรียนจดัตกแต่งอาคาร

สถานที�ภูมิทศัน์เป็นธรรมชาติร่มรื�น สวยงาม 

สะอาด  เป็นระเบียบ  ปลอดภยั  ใหค้วามรู้สึก

ผอ่นคลาย  สบายกาย  สบายใจ  

3.2.2 จุดเด่น  จุดดอ้ย  และสิ�งที� 

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขของกระบวนการดาํเนินงาน 

ดา้นบรรยากาศและปฏิสัมพนัธ์ที�เป็นกลัยาณมิตร  

จุดเด่น  คือโรงเรียนส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน

ปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูอื้�น เป็นกิจกรรมที�

ส่งเสริมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของครูและ

นกัเรียน ที�ช่วยส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนเป็นคน

ดีมี  เกิดความภาคภูมิใจในการทาํความดี  ส่งผลดี

ต่อการปฏิบติังานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน จุด

ดอ้ยของโครงการคือโรงเรียนมีการประสานงาน

และประชาสัมพนัธ์เชิญชวน  ขอความร่วมมือกบั

ผูป้กครอง ชุมชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

และหน่วยงานตน้สังกดัในการจดักิจกรรมตาม

แนววถีิพุทธยงัไม่ต่อเนื�องและทั�วถึง  ปรับปรุง

แกไ้ขโดยการวางแผน ปรับปรุงระบบ

ประชาสัมพนัธ์ และดาํเนินการประชาสัมพนัธ์

เชิญชวน  ผูป้กครอง ชุมชน  องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น และหน่วยงานตน้สังกดัเพื�อประสาน

ความร่วมมือในการจดักิจกรรมตามแนววถีิพุทธ

อยา่งทั�วถึง  

3.3 กระบวนการดาํเนินงานตาม 

โครงการดา้นกิจกรรมพื�นฐานตามแนววถีิพุทธ

สรุปไดด้งันี�  

3.3.1 กระบวนการดาํเนินงาน 

ตามโครงการดา้นกิจกรรมพื�นฐานตามแนววถีิ

พุทธในภาพรวมพบวา่มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัปฏิบติัมากเมื�อพิจารณาแยกยอ่ยเป็นรายการ

แลว้พบวา่รายการที�มีระดบัการปฏิบติัมากที�สุด

คือส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าใน

การรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา  รองลงมา

คือจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันานกัเรียนใหป้ฏิบติั

กิจกรรมประจาํวนัและประจาํสัปดาห์ตาม

โครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงอยา่ง

ต่อเนื�องเหมาะสมและส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน

ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนา

ร่วมกบัวดั ผูป้กครองและชุมชนอยูเ่สมอ 

3.3.2 จุดเด่น  จุดดอ้ย  และสิ�งที� 

ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขของโครงการดา้นกิจกรรม 

พื�นฐานตามแนววถีิพุทธ มีจุดเด่น  คือส่งเสริมให้

ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและ

สืบต่อพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพฒันานกัเรียนให้

ปฏิบติักิจกรรมประจาํวนัและประจาํสัปดาห์ตาม

โครงการคุณธรรมนาํใจใชชี้วติพอเพียงอยา่ง

ต่อเนื�องเหมาะสม  ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนได้



เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสาํคญัทางศาสนาร่วมกบั

วดั ผูป้กครองและชุมชนอยูเ่สมอ เป็นกิจกรรมที�

ปลูกฝังใหเ้กิดจิตสาํนึกในการรักษาศาสนาพุทธ

ใหค้งอยูต่่อไปนกัเรียนไดท้าํกิจกรรมร่วมกบั

บุคคลในชุมชนทาํใหเ้กิดสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งบา้น  

วดั  และโรงเรียนจุดดอ้ยคือการจดักิจกรรมเสริม

เนื�อหาสาระตามหลกัสูตรยงัไม่ต่อเนื�องสมํ�าเสมอ 

ซึ� งควรปรับปรุงแกไ้ขโดยการประชุมวาง

แผนการกาํหนดบทบาทหนา้ที�ของคณะทาํงาน

อยา่งชดัเจนและกาํกบัติดตามการดาํเนินการจดั

กิจกรรมให้เป็นไปอยา่งต่อเนื�อง 

ขอ้เสนอแนะในสิ�งที�ควรปรับปรุงของ

โครงการ คือ  การสวดมนตไ์หวพ้ระและ

การทาํสมาธิไดเ้ป็นกิจกรรมที�สามารถ

พฒันาจิตใจของนกัเรียนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพควรจดัอยา่งต่อเนื�อง 

สถานที�ทาํกิจกรรมสวดมนตไ์หวพ้ระยงั

ไม่เหมาะสม  เวลาทาํสวดมนตไ์หวพ้ระ 

ทาํสมาธินกัเรียนจะร้อน  ทาํใหไ้ม่ค่อยมี

สมาธิ  เวลาที�ใชท้าํกิจกรรมเป็นเวลาเยน็

ก่อนกลบับา้นซึ�งก่อนทาํกิจกรรม

นกัเรียนจะเล่นมากเกิดความอ่อนเพลีย

และเหนื�อยจากการเล่นทาํให้นกัเรียนเกิด

ความเบื�อ  และไม่มีสมาธิ  ซึ� งปรับปรุง

แกไ้ขโดยการปรับเปลี�ยนเวลาทาํ

กิจกรรมเป็นเวลาช่วงเชา้ก่อนเขา้

หอ้งเรียน และจดัสถานที�และ

สภาพแวดลอ้มของสถานที�ใหเ้อื�อต่อการ

ทาํกิจกรรม  ดงันั�นหลงัจากมีการ

ปรับเปลี�ยนเวลาและปรับปรุงสถานที�ใน

การทาํกิจกรรมแลว้จะทาํให้นกัเรียนมี

ความพร้อมและตั�งใจในการปฏิบติั

กิจกรรมมากขึ�น 

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ  

4.1 ผลผลิตของโครงการพฤติกรรม 

คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนดา้น

พฒันาการทางกาย พบวา่ 

4.1.1  นกัเรียนบริโภคใชส้อย 

ปัจจยั 4  โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

(ทางสายกลาง พอประมาณ มีภูมิคุม้กนั  

มีเหตุมีผล)ใหไ้ดคุ้ณค่าอยา่งแทจ้ริงใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.1.2  นกัเรียนมีพฤติกรรมมุ่ง 

เป็นผูผ้ลิตมากกวา่ผูบ้ริโภคในภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4.1.3 นกัเรียนแต่งกายสะอาด 

เรียบร้อยถูกตอ้งตามกาลเทศะในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.1.4  นกัเรียนดาํรงชีวิตที�เป็น 

มิตรกบัสิ�งแวดลอ้มในธรรมชาติและไม่

ทาํลายสิ�งแวดลอ้มในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

4.1.5  นกัเรียนดูแลร่างกายและ

ปฏิบติัตนใหมี้สุขภาพร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์ 

4.2  ผลผลิตของโครงการพฤติกรรม 

คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียนดา้นพั

 ฒนาการทางสังคมพบวา่ 

4.2.1 นกัเรียนมีหิริ–โอตตปัปะ 

ในการปฏิบติัตน (ความละอายและเกรง

กลวับาป)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.2.2 นกัเรียนมีศีล 5 เป็น 



พื�นฐานในการดาํรงชีวติ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

4.2.3 นกัเรียนมีวินยั มีความ 

รับผดิชอบ ซื�อสัตย ์ตรงต่อเวลาในการ

ปฏิบติังาน/ประกอบวชิาชีพในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก 

4.2.4 นกัเรียนปฏิบติัตามหลกั 

ไตรสิกขาในการดาํเนินชีวติประจาํวนัใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.2.5 นกัเรียนยดึหลกัอิทธิบาท 

4 ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

4.2.6 นกัเรียนปฏิบติัตนในการ 

อยูร่่วมกนัและทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งมี

ความสุขตามหลกัสังคหวตัถุ 4 (ทาน  ปิย

วาจา  อตัถจริยา  สมานตัตตา)ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.2.7 นกัเรียนปฏิบติัตนเป็น 

พุทธมามกะที�ดีและปฏิบติัตนตามศาสน

พิธีไดถู้กตอ้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.3 ผลผลิตของโครงการที�เกิดกบั 

นกัเรียนดา้นพฒันาการทางจิตพบวา่ 

4.3.1  นกัเรียนมีสติและสมาธิ

เป็นพื�นฐานในการศึกษาเล่าเรียนและใน

การทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.3.2  นกัเรียนมีสุภาพจิตที�ดี 

แจ่มใส ร่าเริง เบิกบาน ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

4.3.3  นกัเรียนมีจิตใจ เมตตา 

กรุณา (เอื�อเฟื� อ เผื�อแผ ่แบ่งปัน) ต่อกนั

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.3.4  นกัเรียนทาํงานและเรียนรู้

อยา่งตั�งใจ อดทน ขยนัหมั�นเพียรในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.3.5  นกัเรียนปฏิบติัตนต่อพ่อ

แม่ ครู ญาติผูใ้หญ่ดว้ยความเคารพ มี

ความกตญั�ูรู้คุณ ตอบแทนคุณ (กตญั�ู

กตเวที)ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.3.6นกัเรียนมีความสุขในการ

เล่าเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.4 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

ของนกัเรียนดา้นพฒันาการดา้นปัญญา

พบวา่ 

4.4.1 นกัเรียนศรัทธาและมี 

ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งในพระรัตนตรัยใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.4.2 นกัเรียนเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่ 

ศึกษาแสวงหาความจริง และ สนใจ

ศึกษาหาความรู้ตลอดชีวติ ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก 

4.4.3 นกัเรียนมีทกัษะในการ 

คิดดว้ยอยา่งมีเหตุผลดว้ยวธีิการที�ถูกตอ้ง 

เขา้ใจและรู้คุณค่าแทข้องสรรพสิ�ง

(โยนิโสมนสิการ)ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

4.4.4 นกัเรียนสามารถใช ้

ความคิดในการพิจารณาไตร่ตรอง  เพื�อ

สร้างสรรคพ์ฒันางานอยูเ่สมอในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.4.5 นกัเรียนสามารถ 

ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมแสวงหาความรู้

ความจริง เพื�อนาํมาวเิคราะห์ และสร้าง

องคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและ



กระบวนการกลุ่มในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

4.4.6 นกัเรียนตระหนกัใน 

บาป–บุญ คุณ–โทษ เขา้ใจถึงผลดีและ

ผลเสียจากการปฏิบติัและไม่ปฏิบติัตาม

หลกัธรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4.4.7 นกัเรียนรู้เท่าทนั แกไ้ข

ปัญหาชีวิตและการทาํงานไดด้ว้ย

สติปัญญาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

4.4.8นกัเรียนมีความรู้ เขา้ใจ

หลกัธรรมสามารถเผยแพร่และนาํไปใช้

ในชีวติประจาํวนัไดเ้หมาะสมใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

5. ผลกระทบของโครงการ 

5.1 ผลกระทบต่อผูป้กครอง ชุมชม 

(บา้น) 

5.1.1  บา้นและชุมชนมีสมาชิกที� 

เป็นคนดี  ลด ละ เลิก ไม่ยุง่เกี�ยวกบั

อบายมุขในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.1.2  สมาชิกในครอบครัว/ 

ชุมชนมีความรัก  ห่วงใยเอาใจใส่บุตร

หลานมากขึ�นในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

5.1.3  ผูป้กครอง/ สมาชิกใน 

ชุมชน/ผูน้าํชุมชนมีการพฒันาตนเองเป็น

แบบอยา่งที�ดีแก่ครอบครัวและคนอื�นใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.1.4ชุมชนมีความสงบสุขเป็น 

สังคมคุณภาพ  เอื�ออาทรและสมานฉนัท ์

สามคัคีในการพฒันาชุมชนใหเ้จริญใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.2 ผลกระทบต่อวดั 

5.2.1 วดัไดศ้าสน 

ทายาทและกาํลงัช่วยงานส่งเสริม

พระพุทธศาสนามากขึ�นในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก 

5.2.2  วดัมีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริม สนบัสนุนจดัการศึกษาใหแ้ก่

นกัเรียนในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.3  มีการร่วมมือจดักิจกรรม

ระหวา่งวดั  ชุมชนและโรงเรียนมากขึ�น

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.4  วดัไดรั้บความเชื�อถือ

ศรัทธาจากชุมชนมากขึ�นในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก 

5.3 ผลกระทบต่อโรงเรียน 

5.3.1 คุณภาพทางการศึกษาของ

นกัเรียนสูงขึ�นในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.3.2 นกัเรียนไดรั้บรางวลัจาก

การแข่งขนัระดบัต่างๆ 

และการยกยอ่งชมเชยมาก

ขึ�นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

5.3.3 นกัเรียนมีพฒันาการทาง

สติปัญญาและการคิด

วเิคราะห์มากขึ�นใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.3.4 นกัเรียนมีการพฒันาตนเอง

เป็นแบบอยา่งที�ดีแก่เพื�อนๆ



และคนในครอบครัวใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.3.5 มีการจดักิจกรรมพา

นกัเรียนไปเรียนยงัแหล่ง

เรียนรู้หลากหลายในภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.3.6 ครูปรับปรุงพฒันาการ

สอนสู่แนวการสอนแบบ

บูรณาการในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก 

5.3.7 ครูมีการจดัหา ผลิต 

ปรับปรุงพฒันาสื�อ ใชสื้�อ

และนวตักรรมการเรียนดี

ขึ�นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

5.3.8 โรงเรียนไดรั้บความ

ไวว้างใจ  เชื�อมั�น ศรัทธา 

และไดรั้บความร่วมมือ

จากผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งใน

การจดัการศึกษามากขึ�น 

5.3.9 บุคลากรในโรงเรียนมี

ความสมานสามคัคีใน

การปฏิบติังานมากขึ�นใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

5.3.10 ผูบ้ริหาร และครู มีการ

พฒันาตนเองเป็น

แบบอยา่งที�ดีแก่นกัเรียน

และชุมชนในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก 

5.3.11 โรงเรียนมีการปรับปรุง

ตกแต่งอาคารสถานที�

บรรยากาศในโรงเรียนดี

ขึ�นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

5.3.12 บริเวณโรงเรียน

โดยทั�วไปสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมากขึ�น

ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก 

5.3.13 โรงเรียน  วดั  ผูป้กครอง

และชุมชนมี

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั

มากขึ�นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 

5.3.14 ผูป้กครอง/ชุมชนมีความ

พึงพอใจในการจดั

การศึกษาของโรงเรียน

มากขึ�นในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 
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